DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYETLNIE , NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie/ Dz. U. z
2005 r., Nr 236, poz. 2008, ze zm./ Uchwała Nr XXXIII/133/2013 z dnia 28 marca 2013 r. Rady
Gminy w Chotczy w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na obszarze Gminy
Chotcza
Składający:
Formularz przeznaczony do właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Chotcza
Miejsce składnia: Wójt Gminy Chotcza

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Chotcza
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻONIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji- zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
□ PIERWSZA DEKLARACJA

□

ZMIANA DANYCH

W razie zmiany danych podać; datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ- zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
□ OSOBA FIZYCZNA
□ OSOBA PRAWNA
□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA *:\
IDENTYFIKATOR PODATKOWY²⁾: PESEL
D. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY *
Kraj:
Województwo:

/ NIP
Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CHOTCZA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
Nazwa miejscowości :
Nr budynku:
Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów ( tylko dla nieruchomości niezabudowanych):
F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

□ WŁASNOŚĆ
□ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
□ POSIADANIE ¹⁾…………………

□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ
□ ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE

G. OŚWIADCZAM , ŻE:

□ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawę niższą
□ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny

i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję

stawkę wyższą

□ na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone z powierzchni……… poprzez
Kompostowanie

G1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje………….. osób.
/ należy podać liczbę mieszkańców/

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ
1. odpady gromadzone w sposób selektywny
LICZBA OSÓB

Kwota
(zł.)

2. odpady gromadzone w sposób nieselektywny
LICZBA OSÓB

Kwota
(zł.)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*
…………………………………………………………
/ miejscowość, data/

…………………………………………………….
/ czytelny podpis/

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z przypisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z
ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyjaśnienia:
- Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Chotcza o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
- W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy złożyć nawą deklarację do Wójta Gminy Chotcza w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmniejszonej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
- Stawkę opłaty od osoby oraz za pojemnik 120 l niższą dla segregujących i wyższą dla niesegregujących ustali Rada Gminy Chotcza .
Stawki będą podawane do publicznej wiadomości.
Objaśnienia:
¹⁾ podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością( np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)
²⁾ identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług: NIP- w
przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
³⁾ w przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele np.
działalność gospodarczą- należy wypełnić zarówno część G1. Jak i G2

