DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez
właścicieli nieruchomości, położonych w Gminie Siepraw, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
WÓJT GMINY SIEPRAW
URZĄD GMINY SIEPRAW
ADRES: SIEPRAW UL KAWĘCINY NR 30, KOD PODCZTOWY 32 - 447

A.
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji
□ pierwsza deklaracja 1……………data zamieszkania pierwszego mieszkańca, jeżeli
zamieszkanie nastąpiło po 1 lipca 2013 r .

□ zmiana danych w deklaracji 2…………………data zaistniałej zmiany. Przyczyna
zmiany…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
należy zakreślić właściwą odpowiedź wpisać datę zaistniałej zmiany ( informacje znajdują się w przypisach dolnych)

B.
DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B1. Właściciel □ Współwłaściciel □ Użytkownik Wieczysty □ Zarządca □ Inny □
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

B2 Osoba fizyczna
Nazwisko
Data urodzenia

Imię/Imiona
Numer telefonu 3
……….....................

PESEL

(e-mail)4………………….
B.3. Pozostałe podmioty
Imię i nazwisko /Pełna nazwa/
NIP

REGON

Numer telefonu 5…………………
(e-mail) 6………………………..

B. 4. Adres zamieszkania (siedziby)
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

1

Nr lokalu

Pierwszą deklarację, należy złożyć 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a jeżeli
zamieszkanie to nastąpiło po dniu 1 lipca 2013 r należy podać datę zamieszkania.
2
Następne deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zmiany, danych, będących podstawą ustalenia należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a szczególnie danych dotyczących: zmiany właściciela nieruchomości; zmiany
liczby gospodarstw domowych w nieruchomości; zmiany liczby osób w gospodarstwie domowym powodująca zmianę
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; zmiany metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub wysokości tej stawki, na skutek uchwały Rady Gminy Siepraw podjętej na podstawie art. 6.k
ustawy; zmiany wzoru deklaracji, jeżeli zmiana wpływa na wysokość stawki.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
3
4
5
6

Informacja fakultatywna
Informacja fakultatywna
Informacja fakultatywna
Informacja fakultatywna

B .5. Adres korespondencji, jeżeli jest inny niż zamieszkania:
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość ………………………………………………………
(ulica)………..………………………………………………………
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje
……………. osób (podać liczbę mieszkańców)7 wg stanu na dzień składania deklaracji, które to
osoby stanowią liczbę gospodarstw domowych;
a) ……… jednoosobowych,
b) ……….. dwuosobowych,
c) ……… liczących od trzech do pięciu osób,
d) ……… liczących powyżej pięciu osób.
(w miejsce kropek wpisać odpowiednią do opisu liczbę gospodarstw)

2. Oświadczam, iż odpady komunalne w nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny
przez następujące gospodarstwa domowe wymienione w pkt.1;
a) …… jednoosobowe;
b) …… dwuosobowe;
c) …… liczące od trzech do pięciu osób;
d) …… liczące powyżej pięciu osób.
(w miejsce kropek wpisać odpowiednią do opisu liczbę gospodarstw)

3. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób nieselektywny
przez następujące gospodarstwa domowe wymienione w pkt.1;
a) …… jednoosobowe;
b) …… dwuosobowe;
c) …… liczące od trzech do pięciu osób;
d) ……liczące powyżej pięciu osób.
(w miejsce kropek wpisać odpowiednią do opisu liczbę gospodarstw)

4. Oświadczam, że bioodpady i odpady zielone powstające w gospodarstwie domowym będą
gromadzone w kompostowniku, przez wszystkie gospodarstwa domowe, a uzyskany kompost
gospodarstwa te będą wykorzystywać na własne potrzeby. Nieruchomość jest nieruchomością w
zabudowie jednorodzinnej 8 :

□ TAK

□

NIE

(należy zakreślić właściwą odpowiedź -pouczenie w przypisie dolnym)

7

W przypadku niewykazania w deklaracji osób zameldowanych w nieruchomości, właściciele nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są dołączyć do deklaracji dokumenty lub oświadczenia osób zameldowanych, a nie
wykazanych w deklaracji, potwierdzające ich zamieszkanie na innej nieruchomości, niż miejsce zameldowania.
8

Gromadzenie bioodpadów i odpadów zielonych w kompostowniku – będzie podlegało bieżącej kontroli.

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w
uchwale Rady Gminy Siepraw w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty proszę wypełnić tylko stawkę właściwą dla gospodarstwa (gospodarstw)
wykazanego (wykazanych) w poz. D pkt.2 (stawka dla zbierających odpady
selektywnie):
a) gospodarstw domowych jednoosobowych
b) gospodarstw domowych dwuosobowych
c) gospodarstw domowych liczących od trzech do pięciu osób:
d) gospodarstw domowych liczących powyżej pięciu osób:

2,. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w
uchwale Rady Gminy Siepraw w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty proszę wypełnić tylko stawkę właściwą dla gospodarstwa (gospodarstw)
wykazanego (wykazanych) w poz. D pkt.3 ( stawka dla zbierających odpady w
sposób nieselektywny):
a) gospodarstw domowych jednoosobowych
b) gospodarstw domowych dwuosobowych
c) gospodarstw domowych liczących od trzech do pięciu osób:
d) gospodarstw domowych liczących powyżej pięciu osób:
3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna przez
właściciela nieruchomości (suma opłat z poz.E1 i E2 )
F.

PODPIS OSOBY (OSÓB) SKŁADAJACEJ(CYCH) DEKLARACJĘ
……………………………………………………..

…………………………….………………….
Data

…………………………………………………………
Czytelny podpis ( podpisy) (z podaniem imienia i nazwiska)

9

POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299,
poz. 1954 z późn. zm.)
JASNE POLA WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
1) Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Siepraw, na których zamieszkują mieszkańcy.
2) Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Siepraw, którego siedziba jest w Urzędzie Gminy Siepraw (adres:
Siepraw ulica Kawęciny Nr.30 kod pocztowy 32 - 447). Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Siepraw na dzienniku
podawczym lub przesłać pocztą.
3) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
4) Współwłaściciele nieruchomości ( współposiadacze, współużytkownicy) składają jedną deklarację łącznie lub w przypadku, gdy prowadzą
odrębne gospodarstwa domowe osobne deklaracje. W przypadku składania deklaracji łącznie należy załączyć do deklaracji dane wymienione
w pkt B dotyczące kolejnych współwłaścicieli.
5) Dopuszcza się możliwość, za zgodą właściciela nieruchomości wyrażoną na piśmie, złożenie deklaracji przez osobę reprezentującą
gospodarstwo domowe zamieszkujące w nieruchomości.

Deklaracja została złożona w dniu …………………………………………………….…………………………….……..
Deklaracja wpłynęła pocztą w dniu ( data stempla pocztowego) ……………………………………………………..…
…………………………………………..
(podpis przyjmującego deklarację)

9

Deklarację podpisują osoby, które są zobowiązane z mocy ustawy uiszczać opłatę (właściciel nieruchomości,
współwłaściciele (współużytkownicy, współwłaściciel (współużytkownik) lub inne osoby władające nieruchomością.

