Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/187/16Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 listopada 2016r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

______________________________________________________________________________________________________

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 jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością.
W terminie 14 dni od daty doręczenia i 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Termin składania:
Miejsce składania:

Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Rynek 20

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji

………………………
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Składający:
osoba fizyczna
Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL*

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Kraj
POLSKA

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Poczta
33-350

Nr lokalu

Nr telefonu (nie wymagane)
PIWNICZNA - ZDRÓJ

Obręb/arkusz/numer działki

D. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW ( odpowiednie zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną możliwość)
odpady komunalne zbierane i odbierane

w sposób selektywny (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło,

opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane ) stawka miesięcznej opłaty wynosi: 8 zł miesięcznie od osoby.
odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny ( odpady komunalne nie segregowane) –
stawka miesięcznej opłaty wynosi: 15 zł miesięcznie od osoby.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji:
1/ jest zameldowanych ……….…………. osób 2/ stale zamieszkuje ……………… osób
3/ przebywa czasowo: ………………osób przez okres …………….. miesięcy w roku.
Wyliczenie opłaty od osób stale zamieszkałych
….………………….………................................................................................................................................................
(liczba osób) x ( stawka opłaty miesięcznej) = (wysokość opłaty miesięcznej ) x (liczba miesięcy ) = (wysokość opłaty w roku)

Wyliczenie opłaty od osób czasowo przebywających
.........................................................................................................................................................................................
(liczba osób) x (stawka opłaty miesięcznej) x (liczba miesięcy w roku) = (stawka opłaty w roku)

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i aktualne na dzień składania deklaracji.

………………………………………
(miejscowość i data)

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

F. 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 (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm.).
2)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 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
na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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)

Odpady biodegradowalne - wszelkie odpady, które są zdolne do rozkładu beztlenowego lub tlenowego, takie jak odpady
kuchenne (resztki żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, zwiędłe kwiaty), ogrodowe, odpady
pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych.

5)

Przy deklaracji zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny Gmina ma prawo sprawdzenia i kontroli –
(wyrywkowo) przestrzegania zasad segregacji, a w przypadku stwierdzenia jej braku, zastosowania ceny jak dla
odpadów zbieranych nieselektywnie.
Zastosowanie takiego rozwiązania nastąpi również po stwierdzeniu braku segregacji przez przewoźnika odbierającego
odpady.

