Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/16
Rady Gminy Pilchowice z dnia 24.11.2016r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Pilchowice.

Termin składania:

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Wójt

Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2.
2.

□
□
□

Złożenie pierwszej deklaracji, obowiązuje od

……….……….…………….....………………..………(miesiąc/rok)

Nowa deklaracja (zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji )
Korekta deklaracji wraz z uzasadnieniem

3. Data zaistnienia zmiany (dd-mmrrrr) w przypadku zaznaczenia pola: nowa

4. Powód zaistnienia zmiany

deklaracja, korekta deklaracji.

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Forma władania

□

współwłaściciel, współużytkownik wieczysty, współposiadacz

□

właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz

□

inny: …………………………………………...…………………………………………………

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Składający

□

osoba fizyczna

□

□

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

7. Nazwisko i imię / Nazwa pełna

...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
8. REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

11. Imię ojca *

9. Identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)

12. Imię matki *

10.Telefon kontaktowy *

13. Adres poczty elektronicznej *

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu / Nr lokalu

20. Miejscowość

21. Poczta

22.. Kod pocztowy

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
23. Kraj

24. Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Nr domu / Nr lokalu

29. Miejscowość

30. Poczta

31. Kod pocztowy

32.

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1.□ zamieszkała

2.□ niezamieszkała

3.□ w części zamieszkała i w części niezamieszkała

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)

33. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.3. odpady będą gromadzone
i odbierane w sposób selektywny: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

TAK

NIE

34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.3. niniejszej deklaracji zamieszkuje
......................................................... (należy podać liczbę mieszkańców)

Liczba osób
Liczba osób do pięciu zamieszkujących daną
nieruchomość / lokal mieszkalny
Liczba osób powyżej pięciu zamieszkujących
daną nieruchomość / lokal mieszkalny

Wysokość opłaty
miesięcznej

Stawka

35

36

38

39

37

zł

zł
40

zł

zł
41

Łączna deklarowana wysokość opłaty miesięcznej
(suma pozycji 37 i 40)

zł

(słownie złotych: …………………..……………………….…………………………………..…………….)
F.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

42. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.3 odpady będą gromadzone
i odbierane w sposób selektywny: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

TAK

□

NIE

43. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.3. niniejszej deklaracji odpady
a) pojemnik / worek 0,08 m3

……………....

x

(miesięczna liczba pojemników)

b) pojemnik / worek 0,12 m3

……………....

x

(miesięczna liczba pojemników)

c) pojemnik 0,14 m3

……………....

x

(miesięczna liczba pojemników)

d) pojemnik 0,24 m3

……………....

x

(miesięczna liczba pojemników)

e) pojemnik 1,1 m3

……………....

x

(miesięczna liczba pojemników)

f) pojemnik 2,2 m3

……………....

x

(miesięczna liczba pojemników)

g) pojemnik 5 m3

……………....

x

(miesięczna liczba pojemników)

h) pojemnik 7 m3

……………....

x

(miesięczna liczba pojemników)

…………...….
(stawka opłaty)

…………...….
(stawka opłaty)

…………...….
(stawka opłaty)

…………...….
(stawka opłaty)

…………...….
(stawka opłaty)

…………...….
(stawka opłaty)

…………...….
(stawka opłaty)

…………...….
(stawka opłaty)

=

……….…………. zł

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

=

……….…………. zł

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

=

……….…………. zł

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

=

……….…………. zł

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

=

……….…………. zł

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

=

……….…………. zł

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

=

……….…………. zł

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

=

……….…………. zł

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ……….……..……. zł
(suma pozycji a - h)

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

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ (Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w dziale E,
a w części nieruchomość, o której mowa w dziale F.)

44. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.3. niniejszej deklaracji,
odpady komunalne powstają w sposób określony w działach E i F.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
………………….

+

………………….

=

…………...……………. zł
(suma opłat z działów E i F)

(słownie złotych: …………………..……………………….…………………………………..…………….)
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.
45. Data

I.

46. Czytelny podpis (pieczęć)

ADNOTACJE ORGANU
47. Uwagi organu

………………………………………….………………...…………………………………………………………

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

* dane nieobowiązkowe

POUCZENIA
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 jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 599).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Pilchowice
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. Korekta deklaracji składana w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ) należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji.
4. 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 wlaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

OBJAŚNIENIA
1. Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.
3. DZIAŁ D.3. Dane nieruchomości, dla której składana jest deklaracja.
Należy podać pełny adres nieruchomości na której nieruchomość ta się znajduje.
W pozycji 32 należy określić poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu znakiem X czy nieruchomość jest zamieszkała, niezamieszkała czy też w
części zamieszkała i w części niezamieszkała.
a) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 "zamieszkała" nie wypełnia się działów F i G.
DZIAŁ E dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Należy podać ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych Uchwałą Rady Gminy Pilchowice w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
b) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 "niezamieszkała" nie wypełnia się działów E i G.
DZIAŁ F dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości - odbieranych w
ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
c) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 "w części zamieszkała i w części niezamieszkała" wypełnia się działy E, F i G.
Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie działów E i F, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w DZIALE G.

