DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. z 2012r.,poz. 391)

Miejsce Składania:

Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy

Organ właściwy do
złożenia deklaracji:

Burmistrz Gminy i Miasta w Mogielnicy

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji ……………………………………..
(dzień-miesiąc-rok)
B.1 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko i imię

Numer PESEL
ADRES ZAMELDOWANIA
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

ADRES ZAMIESZKANIA
Nr lokalu

Oświadczam, że na terenie nieruchomości stanowiącej moją własność przebywa

…….osób

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

X
(liczba mieszkańców

=
(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

B.2 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (dotyczy osób czasowo przebywających)
Nazwisko i imię

Numer PESEL

ADRES ZAMELDOWANIA
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

ADRES ZAMIESZKANIA
Nr lokalu

Oświadczam, że na terenie nieruchomości stanowiącej moją własność przebywa

…….…….osób

Oświadczam, że na terenie nieruchomości stanowiącej moją własność będę przebywał/ła

………miesięcy

Wyliczenie rocznej opłaty:

X
(liczba mieszkańców)

X
(stawka opłaty)

=
(iloczyn liczby mieszkańców, stawki opłaty i liczby miesięcy)

(liczba miesięcy)

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945 ze zmianami).
2) Obliczona w deklaracji kwota opłaty jest podstawą wystawienia decyzji o opłacie za odbór odpadów.
3) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Gminy Mogielnica 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.
4) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstającej na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy
Mogielnica nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

C. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………

…………………………………….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

D. ADNOTACJE ORGANU

