DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:
Zobowiązany do
złożenia deklaracji:
Termin składania
deklaracji:
Miejsce składania
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r. poz. 1399 ze zm.).
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Dęblin, na których
zamieszkują mieszkańcy, (Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca nieruchomością).
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych, albo też w razie
wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W
przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarację składa właściciel
nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.
Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12.

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)

 Złożenie pierwszej deklaracji powstanie obowiązku od (data) …………………….
 Zmiana danych zawartych w deklaracji od (data)…………………….
 Korekta deklaracji (wraz z korektą deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa)
B.

Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

 Właściciel nieruchomości
 Użytkownik wieczysty nieruchomości
 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
 Współwłaściciel nieruchomości
 Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono
odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)

C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu, miejsca
w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)
* dotyczy podmiotu nie będącego osobą fizyczną
** dotyczy podmiotu będącego osoba fizyczną

 Osoba fizyczna

 Osoba prawna

 Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

C.1. Dane identyfikacyjne
1. Nazwa pełna */Nazwisko**

2. Nazwa skrócona/ Pierwsze imię, drugie imię

4. NIP (jeżeli obowiązuje składającego

3. Identyfikator REGON (jeżeli obowiązuję
składającego deklarację)

6. Imię ojca

5. Numer PESEL **

deklarację)

7. Imię matki

8. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)

C.2. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
9. Kraj

10. Województwo

13. Ulica

17. Kod pocztowy

11. Powiat

14. Nr domu

18. Adres e-mail

15. Nr lokalu

12. Gmina

16. Miejscowość

19. Nr telefonu
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C.3. Adres do korespondencji


20. Kraj

Jeżeli adres do korespondencji składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację) jest taki sam jak
adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja, proszę zaznaczyć znak „X” w kratce i pominąć pozostałą część
punktu C.3.
21. Województwo
22. Powiat
23. Gmina

24. Ulica

25. Nr domu

26. Nr lokalu

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

D. Dane na temat sposobu zbierania odpadów



Odpady komunalne będą zbierane w sposób
selektywny



Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób
selektywny

E. 1.Oświadczenie dotyczące opłat dot. zbierania odpadów w sposób selektywny
29. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej określonej w części C.2. prowadzone/ych jest
……………..… gospodarstw/o domowe/ych w łącznej ilości osób ……………………………….

F. 2.Oświadczenie dotyczące opłat dot. zbierania odpadów w sposób nieselektywny
30. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej określonej
jednorodzinnej/wielorodzinnej zamieszkuje …………. osób

w części C.2. w zabudowie

E.3. Łączna kwota opłaty
31. Kwota miesięczna opłaty (oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości) – zgodnie z treścią
obowiązującej uchwały Rady Miasta Dęblin

32.
………….…….....zł …..…gr

G. Oświadczenia i podpis składającego deklarację
33. Imię

34. Nazwisko

35. Data wypełnienia deklaracji

36. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością

G Adnotacje organu podatkowego
37. Uwagi organu podatkowego

38. Data (dzień, miesiąc, rok)

39. Podpis przyjmującego formularz

H. 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 ze zm.).
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