POLA JASNE CZYTELNIE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 19 lutego 2015 roku

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013
r., poz.1399), zwana dalej ustawą.
Składający deklarację: Właściciel nieruchomości w rozumieniu w/w ustawy.
Miejsce składania: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, pok. nr 17.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja

□ korekta deklaracji

data powstania obowiązku opłaty (____-____-_______)

data powstania obowiązku opłaty (____-____-_______)

dzień, miesiąc, rok

dzień, miesiąc, rok

Nowa deklaracja, składana w przypadku:
□ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
data powstania obowiązku opłaty (____-____-_______)

□ ustania obowiązku uiszczenia opłaty

data powstania obowiązku opłaty (____-____-_______)

dzień, miesiąc, rok

dzień, miesiąc, rok

Przyczyna zmiany danych/korekty: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………...............................................
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

osoba fizyczna

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię/ Pełna nazwa

PESEL (osoby fizyczne)

REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

Rodzaj własności/ Posiadania nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

właściciel

□

□

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

□

współużytkownik wieczysty

inny (np. dzierżawca, zarządca, najemca).........................................................................................................

Adres zamieszkania/ Adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy/Poczta

Nr tel.

Nr lokalu

adres poczty elektronicznej
C. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Gmina
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Numer ewidencyjny działki/działek

Kod pocztowy/Poczta

Nr lokalu

D. USTALENIE CZYNNIKÓW OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D I. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji:
zameldowanych jest: .............................................. *liczba osób zameldowanych na pobyt stały i pobyt czasowy
zamieszkuje: ........................................................... *liczba osób zamieszkujących nieruchomość

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ............................. zł/m-c
(słownie złotych................................................................................................................................................................................)
*obliczona jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

D II. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady gromadzone są:
*należy podać liczbę i pojemność pojemników
..........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: .............................. zł/m-c
(słownie złotych................................................................................................................................................................................)
*obliczona jako iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty za pojemnik przeznaczony na zbieranie odpadów

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C posiadam domek/i letniskowy/e i inną/e
nieruchomość/i wykorzystywaną/ych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
a) ilość domków letniskowych ……………
b) ilość w/w nieruchomości ………….
Stawka ryczałtowa za rok wynosi …………zł/ x ……………… = opłata wynosi …………………… zł/rok
(suma ilości podanych w pkt. a i b)

(słownie złotych……………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□
□
□
□
□

ilość osób zatrudnionych w zakładzie pracy: ................
ilość dzieci, uczniów korzystających z placówki: ..............
ilość miejsc noclegowych: .............
wielkość powierzchni użytkowej lokalu handlowego: ..............
ilość miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym: ...............

□
□
□
□
□

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

E. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Oświadczam, że odpady z nieruchomości wskazanej w części C będą zbierane i odbierane w sposób:

□ nieselektywny

□ selektywny

F.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U z. 2013 r., poz.
186) o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
………...........................................
(miejscowość, data)

..........................................................
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Gminy Ustrzyki Dolne nr
50 8621 0007 2001 0012 3347 0001, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1 lub u inkasentów
wyznaczonych odrębna uchwałą.

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619).
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych niniejszą deklarację 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 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
4. W razie niezłożenia niniejszej deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, Burmistrz Ustrzyk Dolnych określi
w drodze decyzji administracyjnej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. W przypadku zmiany danych dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty za miesiące w których usługa
odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
odbierane po każdorazowym napełnieniu pojemników, należy uiścić w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpił odbiór odpadów, za okres
całego miesiąca.

