Załącznik do Uchwały Nr IV/19/15
Rady Miejskiej w Annopolu
z dnia 27 stycznia 2015r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz.1399 ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących
właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych
i osób posiadających nieruchomości w zarządzie łub użytkowaniu., a także innych podmiotów władających
nieruchomością

Termin składania

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, albo tez w razie wystąpienia zmian wpływających
na wysokość opłaty - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

Miejsce składania

Wójt, burm istrz lub prezydent m iasta/ zarząd związku międzygminnego właściwy ze względu na miejsce położenia
nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby wójta, burmistrza lub prezydenta miasta / zarządu związku

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja

□

korekta deklaracji - zmiana danych od ..................................................................
(dzień - miesiąc - rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu ( zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□
□
□
□

właściciel nieruchomości
współwłaściciel nieruchomości
użytkownik wieczysty nieruchomości
osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi. w których ustanowiono
odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi,
**dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

(Wzabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością,)
Składający:
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D .l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko i imię* / pełna nazwa*

Data urodzenia (dzień- miesiąc-rok)*

Imię ojca*

Imię matki4

Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP**
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D.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E-mail właściciela nieruchomości

Numer telefonu

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Obręb/arkusz/numer działki (w przypadku zabudowy wielorodzinnej należy podać numery budynków objętych deklaracją).

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób

selektywny / nieselektywny
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej deklaracji zamieszkuje:
(liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

El
liczba mieszkańców
X

E2

E3

stawka opłaty*

iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty (ElxE2)

................. zł

=

........................ zł

Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość oraz stawek kwotowych ustalonych
Uchwała nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami wynosi (wartość z pola E 3 ) ................................................................... zł
(sło w n ie................................................................................................................................)
Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami wynosi (wartość z pola E3 x 3 miesiące) ............................................ zł
(sło w n ie................................................................................................................................)

*Jeżeli odpady zbierane sa w sposób selektyw ny to staw ka opłaty wynosi 7,00 zł
Jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektyw ny to staw ka opłaty wynosi 14,00 zł
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F. KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ZIELONYCH I ODPADÓW KUCHENNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI (dotyczy zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D (zazna czyć właściwy kwadrat):
□

znajduje się kompostownik;

□

nie ma kompostownika ale planuje się jego ustawienie do

□

nie ma kompostownika i nie planuje się jego ustawienia;

Oświadczam, ż t (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□

będę realizował obowiązek kompostowania odpadów zielonj ch i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji na terenie
nieruchomości wskazanej w części D w sposób zgodny z za sadami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
Annopol;

□

będę realizował obowiązek dostarczenia odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji do Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie i zasadami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
Annopol;

(podpis właściciela nieruchomości)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Imię:

Nazwisko:

Data wypełniania deklaracji:

Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika:

H. ADNOT ACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data (dzień - miesiąc- rok)

Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:

1)
2)
3)

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 2012r., poz. 1015 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Annopola deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
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 do Burmistrza Annopola nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za kwartał, w którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:

1)

2)
3)

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomości zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej
należy złożyć jedną deklarację dla grupy nieruchomości lub budynków korzystających ze wspólnego punktu gromadzenia odpadów
komunalnych.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.
Opłatę z pozycji E należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 31 marca br. za 1 kwartał, do 30 czerwca br. za II kwartał,
do 30 września br. za III kwartał, do 31 grudnia br. za IV kwartał na rachunek bankowy Gminy Annopol w tytule podając adres
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
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