
3.

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE
1.Miejscowość 2. Ulica 3. Nr domu 4. Nr lokalu

POSTASZOWICE 2

20. Numer telefonu 21. Adres e-mail

17. Data urodzenia** 18. Imię ojca** 19. Imię matki**

14. Numer PESEL** 15. NIP*** 16. REGON***

11. Miejscowość 12. Kod pocztowy 13. Poczta

MIRÓW 42-320 MIRÓW

7. Gmina 8. Ulica

NIEGOWA

9. Nr domu 10. Nr lokalu

2

4. Kraj 5. Województwo 6. Powiat

POLSKA ŚLĄSKIE MYSZKOWSKI

Współwłaściciel

2. Imię**

D. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę /ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBA

X Osoba fizyczna    Podmiot niebędący osobą fizyczną

1. Rodzaj zobowiązanego *

Najemca/Dzierżawca

Nazwisko**

Użytkownik wieczysty

Inny ……………………………………….

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016
r. poz. 250 z późn. zm.)

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel Trwały zarząd

C. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI*

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI*

Urząd Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

X Pierwsza deklaracja

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Niegowa
Nr ………. z dnia …………... 2016 r.

   Korekta / zmiana danych zawartych w pierwszej 
deklaracji

Termin składania:
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w ciągu 14 dni od wystąpienia
zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

Właściwy organ: Wójt Gminy Niegowa

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez urząd gminy 

pieczęć

Data przyjęcia i podpis

Składaj ący:
Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Niegowa, współwłaściciele,
użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Deklarację należy wypełnić w sposób czytelny drukowanymi literami lub zaznaczyć   „x”  w odpowiednim polu

Podstawa prawna:



*- zaznaczyć właściwy kwadrat

**- dotyczy osób fizycznych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

liczba zamieszkałych osób 

Czytelny podpis składającego

……………………………………………………. …………………………………………………….
Data wypełnienia deklaracji 

J. ADNOTACJE URZ ĘDOWE

H. OŚWIADCZENIE O PRZYCZYNIE KOREKTY****

I. PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę

stawka opłaty liczba osób Iloczyn stawki i liczby osób

X 2 = 13,00 zł6,50 zł

słownie złotych: trzynaście złotych zero groszy

***- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250
z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub
prezydent miasta określa, 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.

****- wyjaśnić przyczynę korekty

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2

2. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E

2. Na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady ulegające biodegradacji będą składowane w przydomowym 
kompostowniku / wykorzystywane we własnym zakresie*

X Nie

F. INFORMACJA O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW
1. Na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny*

X Tak    Nie

Tak o pojemności ………………… m3


