POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI



Podstawa prawna:       Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ).

Składający:                  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Majdan Królewski 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.

Termin składania:         Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od nastąpienia  zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

 Miejsce składania:      Urząd Gminy Majdan Królewski, ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
                                                WÓJT GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)
              □    pierwsza deklaracja
                □     nowa deklaracja - zmiana danych zawartych w poprzednie deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości 
                    należnej opłaty     (data zaistnienia zmiany: ………………………… )
                                                                                                                                                                        (dzień – miesiąc – rok)
         □    korekta deklaracji    (data zaistnienia zmiany:  ……………………….)
                                                                                                          (dzień – miesiąc – rok)
Uzasadnienie konieczności złożenia nowej deklaracji lub korekty deklaracji  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….


C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
□ właściciel nieruchomości                                                                □ współwłaściciel 
□ użytkownik wieczysty                                                                     □ posiadacz
□ władający

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Nazwisko i imię

Numer PESEL

Data urodzenia

Imię ojca
Imię matki
Numer telefonu kontaktowego
file_0.emf

file_1.wmf


Adres e- mail

E. ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj

Województwo
Powiat
Gmina

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy
Poczta

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
G.  INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że  na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady zbierane będą w sposób:  ( zaznaczyć właściwe)
      □  selektywny
      □  nieselektywny

H. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Majdan Królewski w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
1


zł/ za 1 osobę
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części  F
2
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z pozycji 1 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w pozycji 2)
3
zł/na miesiąc

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
              
           
       . ……………………..                                                                                       …………………..………………..
                    (miejscowość i data)                                                                                                                                                                                            (czytelny podpis


J. ADNOTACJE ORGANU




POUCZENIE :

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.).

	Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Majdan Królewski deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.


	W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Majdan Królewski nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 


	Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym  nastąpiła zmiana.




