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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA OBSZARZE GMINY TRZEBNICA

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce składania: 

Ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  z  dnia  13  września  1996  r.
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)
Formularz  przeznaczony  jest  dla  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  Gminy  Trzebnica,  na
których zamieszkują mieszkańcy
Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. M.J.Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Organ właściwy do 
przyjęcia deklaracji

Burmistrz Gminy Trzebnica
pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI   (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

                pierwsza deklaracja                                            korekta deklaracji (_____-_____-_______)
II. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ   (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

              właściciel                                    użytkownik wieczysty         inny.......................................... 

                  współwłaściciel                          zarządca nieruchomości wspólnej   
III. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(W sytuacji, gdy deklarację składa zarządca nieruchomości wspólnej lub inny podmiot, rubryk nr 1-3 nie wypełnia się. 
W sytuacji, gdy deklarację składa  właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości rubryk nr 5-8 dnie wypełnia się)

1. IMIĘ 2. NAZWISKO 3. PESEL 4. NR TELEFONU 
(informacja dobrowolna)

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
5. NAZWA (NP. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA)

6. ADRES

7. NIP 8. REGON

IV. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

1. MIEJSCOWOŚĆ 2.ULICA 3. NR DOMU 4. NR LOKALU

5. KOD POCZTOWY 6. POCZTA

V. ADRES DO KORESPONDENCJI- jeśli jest inny niż w pkt IV

1. WOJEWÓDZTWO 2. POWIAT 3. GMINA 4. MIEJSCOWOŚĆ

5. ULICA 6. NR DOMU 7. NR LOKALU 8. KOD POCZTOWY I POCZTA

VI. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

1. Tak 2.  Nie

VII. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PKT IV ZAMIESZKUJE
                                                                              (proszę wpisać odpowiednią liczbę osób)

...................................



VIII.  OŚWIADCZAM,  ŻE  W  OKRESIE  WIOSENNO-LETNIM  NA  W/W  NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄ
WYTWARZANE A NIE BĘDĄ KOMPOSTOWANE ODPADY ZIELONE (np. GAŁĘZIE, LIŚCIE, SKOSZONA
TRAWA)

Tak                                                           Nie

IX.  OŚWIADCZAM,  ŻE  NIERUCHOMOŚĆ  WSKAZANA  W  PKT  IV  WYPOSAŻONA  JEST/BĘDZIE  W
POJEMNIKI O OBJĘTOŚCI USTALONEJ W OPARCIU O ILOCZYN LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH
NIERUCHOMOŚĆ I TYGODNIOWEJ NORMIE WYTWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA JEDNĄ
OSOBĘ W WYSOKOŚCI WYNOSZĄCEJ 

a) 35 litrów, w przypadku prowadzenia nieselektywnej zbiórki odpadów
b) 15 litrów na zmieszane odpady komunalne, w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

wielkość pojemnika na odpady komunalne zmieszane ...................................... ilość................................................
wielkość pojemnika na odpady zbierane selektywnie ….....................................ilość................................................

X. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1.Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca
(*w rodzinach posiadających więcej niż dwoje dzieci - do ukończenia 18 
roku życia lub do ukończenia nauki lecz nie dłużej niż do 25 roku życia 
oraz dla osób powyżej 67 lat)

a).............PLN (zebrane selektywnie)

b).............PLN (zebrane selektywnie dla osób z ulgą*)

c).............PLN (zebrane nieselektywnie)

2.Liczba mieszkańców (liczba z punktu VII) bez ulgi z ulgą*

3.Wysokość miesięcznej  opłaty –  stanowi  iloczyn kwoty
wskazanej  w  pkt  1  lit  a)  lub  b)  lub  c)  oraz  liczby
mieszkańców wskazanej w pkt 2.  Uzyskaną kwotę    zaokrągla się  
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż
50 groszy pomija się,  a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy
podwyższa się do pełnych złotych. 

...................................

4. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt. IV odpady ulegające biodegradacji zagospodarowane będą/są
w przydomowym kompostowniku 
Tak                                                                     Nie

XI. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

1. Data 2. Czytelny podpis

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia  17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.
Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954, z późn. zm.).
Niniejszą deklarację należy złożyć dla każdej nieruchomości z osobna.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897) właściciel nieruchomości, który ma
zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest obowiązany dołączyć kopię w/w umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu 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. Właściciel
nieruchomości jest również obowiązany złożyć, do właściwego organu, ponowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od: dnia zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości;  zmiany wysokości  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej  w szczególności  ze  zmianą ilości  odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów. 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,  w tym średnią  ilość odpadów powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.

ADNOTACJE ORGANU


