
                    

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy)

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM 
LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna:

Składający:
Miejsce składania:
Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r., poz. 391),
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.4 ustawy, 
Urząd Miasta i Gminy, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

Burmistrz Miasta i Gminy, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Pierwsza deklaracja      □ Korekta deklaracji       □ Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji,
                                                                                                   data zaistnienia zmiany …...........................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Osoba fizyczna      □ Osoba prawna     □ Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
                                                                                                    (np. wspólnota mieszkaniowa)

Nazwisko i Imię / Pełna nazwa

PESEL (osoby fizyczne)

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

― ― ― ― ― ― ― ― ―

NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Tytuł prawny do nieruchomości:

□ właściciel,                               □ współwłaściciel,                       □ inny (np. Zarządca, Najemca)....................................,

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Kraj Województwo Powiat

Gmina  Ulica Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oświadczam, że odpady z nieruchomości 
będą zbierane w sposób : □  selektywny

        (segregowany)

□  nieselektywny
        (niesegregowany)

Odpady gromadzone są w pojemnikach    
(podać liczbę pojemników o pojemności:
120 l, 240 l, 1100 l, kontener KP-7, inny)

         120 l
        240 l
      1100 l

KP-7 (7000 l)
inny …......... 

….............. szt.
….............. szt.
….............. szt.
….............. szt.
….............. szt.



E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Miesięczna kwota opłaty wynosi za  :                       
pojemnik 120 l                                                    
pojemnik 240 l
pojemnik 1100 l
kontener KP-7 (7000 l)
inny …..............

selektywny
(segregowany)

…......................... zł
…......................... zł
…......................... zł
…......................... zł
…......................... zł

     nieselektywny
     (niesegregowany)

…........................... zł
…........................... zł
…........................... zł
…........................... zł
…........................... zł

Miesięczna łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (liczba pojemników x stawka opłaty)                               ….................................... zł

(słownie złotych …............................................................................................................................................)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

………………………………………                                                …………………………………..
                      (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zmianami).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. Zgodnie z art 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki (Dz.U.z 2005r.Nr 236,poz.2008 z póź.zm.).
5. Sposób zbierania  odpadów będzie  podlegał  bieżącej  kontroli.  W przypadku  nie  wywiązywania  się  z  obowiązku  selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ  w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów niesegregowanych wraz z
zaległymi odsetkami.
6.  Opłatę  należy wpłacać  w łącznej  wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w odstępach kwartalnych w kasie lub na rachunek
bankowy  Gminy Kazimierza Wielka w BS Kielce O/Kazimierza Wielka Nr 54 8493 0004 0180 0130 0020 0032.    
   Terminy wpłat:
    za I kwartał do 31 marca danego roku, za  III kwartał do 30 września danego roku,
    za II kwartał do 30 czerwca danego roku,                        za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

        


