Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/2018
Rady Gminy Niegowa
z dnia 5 grudnia 2018 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna
Składający
Termin
składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2018 poz. 1454 z późn. zm.)
Właściciele nieruchomości zamieszkałych przez których rozumie się, także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca
- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na
wysokość opłaty.
Urząd Gminy Niegowa,
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

Miejsce
składania
Organ
właściwy do
WÓJT GMINY NIEGOWA,
złożenia
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa
deklaracji
A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Pierwsza Deklaracja ………………………………………………………….
(data powstania obowiązku ponoszenia opłaty)

Nowa Deklaracja …………………………………………………………
(data zaistnienia zmian)

Korekta Deklaracji od ………………………………… do …………………
(okres, którego dotyczy korekta)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B1. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Właściciel
□ Trwały zarząd
□ Współwłaściciel
□ Użytkownik wieczysty
□ Dzierżawca
□ Inny podmiot władający nieruchomością
B2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1 dotyczy osób fizycznych 2 dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
Imię i Nazwisko1 / Pełna nazwa2
PESEL1

NIP2

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

B3. ADRES ZAMIESZKANIA1 /ADRES SIEDZIBY2
Kraj
Województwo
Powiat

Gmina

Miejscowość

Numer lokalu

Ulica
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu

D. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w części c niniejszej deklaracji zamieszkuje:
D2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne będą
gromadzone w sposób selektywny
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ TAK
□ NIE

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
a.............................................. x ............................................ = ........................................................ zł.
(liczba mieszkańców od 1do 5 osób)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

b.............................................. x ............................................ = ........................................................ zł.
(liczba mieszkańców powyżej 5 osób)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)
E1. Miesięczna kwota opłaty
(pkt. a + pkt. b z części E niniejszej deklaracji)
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji

Podpis składającego

G. ADNOTACJE ORGANU
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Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2018r.
poz. 1314 z późn. zm.)
2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Niegowa w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
5. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Niegowa określi, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać
7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów lub w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, właściciel
nieruchomości będzie ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres,
w którym odpady nie były selektywnie zbierane.
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