Załącznik do uchwały nr XII/89/2015 RG Mszana z 26.11.2015 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości zamieszkałych)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
Składający:
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji lub 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca

A. ORGAN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Organ właściwy do składania deklaracji:

WÓJT GMINY MSZANA

2. Miejsce składania:

URZĄD GMINY MSZANA, UL. 1 MAJA 81, 44-325 MSZANA

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
pierwsza deklaracja od ………………………..

zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji od ………………………………

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

UWAGA! Przy składaniu deklaracji przez podmioty wspólnie władające
nieruchomością w pozycji C.4. należy podać dane współwłaściciela nieruchomości
4. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
właściciel

użytkownik wieczysty

posiadacz samoistny
1)

współwłaściciel

posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)

4

inny (np. zarządca) …............................... 4

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

6. Nazwisko i imię (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (nie dot. osób fizycznych)
7. PESEL (dot. osób fizycznych)

8. REGON (nie dot. osób fizycznych)

10. Nr telefonu 5)

9. NIP (nie dot. osób fizycznych)

11. Adres e-mail 5)

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 2)
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

18. Nr lokalu

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres nieruchomości wskazanej w części C.2.)
22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Nr domu

29. Miejscowość

30. Kod pocztowy

31. Poczta

28. Nr lokalu

C.4. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość posiada współwłaściciela)
32. Nazwisko

33. Imię

34. PESEL

ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres nieruchomości wskazanej w części C.2.)
35. Kraj

36. Województwo

37. Powiat

38. Gmina

39. Ulica

40. Nr domu

42. Miejscowość

43. Kod pocztowy

44. Poczta

41. Nr lokalu

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 4)
45. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w C.2. są zbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):
selektywny 3)

zmieszany

46. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji zamieszkuje …………….… osób.
Miesięczna kwota opłaty wynosi ………………………… x ………………….. = ………………………………………………...
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty)
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….....................

E. UWAGI DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH I INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE5)

F. RACHUNEK BANKOWY (Podanie informacji o rachunku nie jest obowiązkowe. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne
zwroty nadpłaty. Można podać jedynie taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający deklarację)
47. Pełna nazwa banku (oddziału)
48. Posiadacz rachunku
49. Pełny numer rachunku

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
50. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

52. Podpis współwłaściciela

51. Podpis

H. ADNOTACJE ORGANU
54. Data i podpis przyjmującego formularz

53. Uwagi organu

Objaśnienia:
1) W przypadku współwłasności należy wypełnić pozycję C.4.
2) W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla
każdej nieruchomości.
3) Przez zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny rozumie się segregację wytwarzanych odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Mszana.
4) Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się bez wezwania w terminach zgodnych z Uchwałą Rady Gminy Mszana w sprawie: terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) Nieobowiązkowe
POUCZENIE

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2014 r. poz. 1619 ze zmianami).
2.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mszana deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Mszana 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.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Wójt Gminy Mszana określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki.
1.

