Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII / 106 / 2016
Rady Gminy Sabnie
z dnia 28 czerwca 2016r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI
LITERAMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2016r., poz. 250)
Składający:
Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Formularz przeznczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Sabnie,
T Miejsce składania: Urząd Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY SABNIE
ul. Główna 73
08-331 Sabnie
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat):

□
PIERWSZA DEKLARACJA (data zamieszkania ........................)

□
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI 1 (data zmiany ..............................)

□
WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU 2 (data wygaśnięcia ......................................)
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznacz właściwy kwadrat):
□

□

□

□

□

WŁAŚCICIEL/
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY

NAJEMCA /
UŻYTKOWNIK

DZIERŻAWCA

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWISKO ...............................................................................
PESEL ....................................................

TELEFON KONTAKTOWY ..........................................

D.1. ADRES NIERUCHOMOSCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

1

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

Należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, odstąpienie lub przystąpienie do zbierania i
przekazywania odpadów w sposób selektywny
2
Należy zaznaczyć w przypadku wygaśnięcia obowiązku opłaty np. sprzedaż nieruchomości,

D. 2. ADRES DO KORESPONDENCJI
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ ORAZ SPOSOBIE
ZBIERANIA I PRZEKAZYWANIA ODPADÓW
E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1. niniejszej deklaracji zamieszkuje ............ osób.
(należy podać liczbę mieszkańców)
E.2. Deklaruję, że odpady na terenie przedmiotowej nieruchomości będę zbierał i przekazywał w sposób:
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać stawkę obowiązującej opłaty ustalonej w drodze odrębnej uchwały
Rady Gminy Sabne)

□ SELEKTYWNY

( ......... zł / za m-c od osoby zamieszkującej nieruchomość)

□ NIESELEKTYWNY ( ......... zł / za m-c od osoby zamieszkującej nieruchomość)
F. WYLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
F.1. Wysokość miesięcznej opłaty stanowi:
iloczyn osób zadeklarowanych w części E.1. oraz stawki opłaty z części E.2.
..............................................
X
...................................... = .............................................zł.
(liczba mieszkańców z części E.1.)
(stawka opłaty z części E.2.)
(miesięczna kwota opłaty)
Opłatę należy uiszczać bez wezwania, z góry do dnia:
31 stycznia za I kwartał, 30 kwietnia za II kwartał, 31 lipca za III kwartał, 31 października za IV kwartał danego roku,
na rachunek bankowy Gminy Sabnie nr 95 9221 0000 0030 0113 2000 0020
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

...............................................................
(miejscowość i data)

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

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
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 z późn. zm.).
Objaśnienia dotyczące terminu składnia deklaracji:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Sabnie 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.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy
Sabnie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

