DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.1399. z późn. zm.)
Składający: właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Termin składania: w ciągu 14 dni od daty zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły
zmiany danych określonych w deklaracji.
Miejsce składania: Urząd Miasta Józefowa.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ:
(proszę zaznaczyć odpowiednią opcję)
właściciel nieruchomości

współwłaściciel nieruchomości

zarządca nieruchomości

najemca

użytkownik wieczysty
inny podmiot władający

jeżeli inny podmiot władający to podać jaki:

nazwisko i imię lub pełna nazwa dla osoby prawnej

c.d. nazwisko i imię lub pełna nazwa dla osoby prawnej

PESEL

(w przypadku osoby fizycznej)

NIP

REGON

ADRES ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA

(w przypadku osoby prawnej)

kraj

województwo

powiat

gmina

miejscowość

ulica

nr nieruchomości

nr lokalu

kod pocztowy

poczta

telefon

e-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżli inny niż adres właściciela)
kraj

województwo

powiat

gmina

miejscowość

ulica

nr nieruchomości

nr lokalu

kod pocztowy

poczta

telefon

e-mail

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE:
ulica

nr domu

nr lokalu

3. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (zakreślić właściwy kwadrat)
pierwszą deklarację:

data powstania obowiązku

nową deklarację:

data zaistnienia zmian

korektę złożonej deklaracji:

(do korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty)

4. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI ZBIERANE BĘDĄ W SPOSÓB:
zmieszany

selektywny

5. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKUJE:

osób.

6. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wskazana w pkt 5)

osób

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Józefowa w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

zł / osobę

Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość)

zł / m-c

Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
oraz stawek kwotowych ustalonych uchwałą Rady Miasta Józefowa odrębnych dla:

•

odpadów zbieranych w sposób selektywny (osobno: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady
komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane),

•

odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszanych).

7. CZY NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ KOMPOSTOWNIK (zaznacz właściwe):

TAK

NIE

8. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością (art. 56 oraz art. 53 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
- Dz. U. z 2013r. poz. 186 ze zm. ).
Data złożenia dokumentu:

podpis osoby składającej deklarację

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty
lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne
w celu przymusowego ściągnięcia należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2012 r.
poz. 1015 z późn. zm).

