Załącznik nr 1 do uchwały

Numer dokumentu

nr XIX/116/2016 Rady Miejskiej
w Mikstacie z dnia 24 czerwca
2016r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA
TERENIE MIASTA I GMINY MIKSTAT
Podstawa prawna:
Składający:

Miejsce składania deklaracji:
Termin składania
Nazwa organu właściwego do
złożenia deklaracji

□

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012r., poz. 391).
Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne znajdujących się w granicach administracyjnych
Miasta i Gminy Mikstat, 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.
Urząd Miasta i Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśniecie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na
wysokość opłaty.
Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
Pierwsza deklaracja

Data powstania obowiązku opłaty

□

Zmiana danych

…………………………………………..

□

Korekta deklaracji

Okres, którego korekta dotyczy

(na podstawie art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
(na podstawie art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
(na postawie art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –
Ordynacja podatkowa (dz. U. z 2012r. poz. 747 z późn. zm.) Do
korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty)

(dzień, miesiąc i rok)

(dzień, miesiąc i rok – dzień, miesiąc i rok)

od…………………..do…………………..

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
Rodzaj podmiotu:
osoba fizyczna

□
□
□

podmiot niebędący osobą fizyczną

□
□

właściciel nieruchomości
zarządca nieruchomości lub użytkownik

współwłaściciel
użytkownik wieczysty

inny podmiot władający nieruchomością (najemca, dzierżawca)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

C.1. OSOBA FIZYCZNA / PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ
(dotyczy nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny
podmiot władający nieruchomością).

Nazwisko lub nazwa

Pierwsze imię

Drugie imię

Pesel

Numer telefonu

Adres e-mail

(wypełnienie nie jest obowiązkowe)

(wypełnienie nie jest obowiązkowe)

C.2. POZOSTAŁE PODMIOTY

(dotyczy nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

Pełna nazwa / imię nazwisko

Regon

Numer KRS / NIP

Klasa PKD

Numer telefonu (wypełnienie nie jest obowiązkowe)

Adres e-mail (wypełnienie nie jest obowiązkowe)
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D.

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA

(podać jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady)

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

F.1. DANE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (w dziale H. wypełnić1.)
2. Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( w dziale H. wypełnić 2.)
3. Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ( w dziale H. wypełnić 3.)

4. Nieruchomość, na której przestali zamieszkiwać mieszkańcy lub/i przestały powstawać odpady komunalne,
F.2. DANE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D (zaznaczyć właściwy kwadrat):

na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza
na nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza
F.3. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Nieruchomość zamieszkała, mieszana
Nieruchomość niezamieszkała, mieszana
(w części zamieszkałej):
(w części niezamieszkałej):
(wypełnić gdy w dziale F.1.zaznaczono 1. lub 3.)
(wypełnić gdy w dziale F.1.zaznaczono 2. lub 3.)
 odpady zbierane selektywnie
 odpady zbierane selektywnie



odpady nie zbierane selektywnie



odpady nie zbierane selektywnie

G. LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA NIERUCHOMOŚCI
(dotyczy nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)

Na nieruchomości znajduje się …………… gospodarstwo domowe/gospodarstw domowych
(należy wpisać liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na nieruchomości określonej w punkcie D).
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H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
H.1. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
Wyliczenie
Rodzaj
Liczba osób w
Liczba
Stawka opłaty *
miesięcznej
gospodarstwa gospodarstwie gospodarstw
opłaty za
o danej
gospodarowanie
liczbie osób
odpadami
(A)
(B)
komunalnymi
Selektywnie nieselektywnie
(iloczyn liczby
1 - osobowe
gospodarstw o
danej liczbie osób
i stawki opłaty za
odpady
gromadzone
selektywnie lub
nieselektywnie
A x B = C)

Opłata

(C)

2 - 3 osoby
4 - 6 osób
7 i powyżej
(D)
Miesięczna kwota opłaty:
(suma opłat w kolumnie C)

…………………………………………..zł

H.2. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia działalności
gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, itp.)

Wyliczenie
miesięcznej
opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
(iloczyn stawki
opłaty i liczby
pojemników
A xC=D
lub
B x C = D)

Wielkość
pojemnika

120 l

Stawka opłaty za pojemnik *
Odpady
Odpady
zbierane
zbierane
selektywnie
nieselektywnie
(A)
(B)

Liczba
pojemników

Wysokość
miesięcznej opłaty

(C)

(D)

240 l
1100 l
Kontener
KP7 (7 m3)
(E)
Miesięczna kwota opłaty:
(suma opłat w kolumnie D)

…………………………………………..zł
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H.3. NIERUCHOMOŚĆ MIESZANA (nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz jest prowadzona
działalność gospodarcza)

Wyliczenie
miesięcznej
opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
(iloczyn liczby
gospodarstw o
danej liczbie osób
i stawki opłaty za
odpady
gromadzone
selektywnie lub
nieselektywnie
A x B = C)

Rodzaj
gospodarstwa

Liczba osób w
gospodarstwie

Liczba
gospodarstw
o danej
liczbie osób
(A)

1 - osobowe

Stawka opłaty *

selektywnie

Opłata

(B)
nieselektywnie

(C)

2 - 3 osoby
4 - 6 osób
7 i powyżej
(D)
Miesięczna kwota opłaty:
(suma opłat w kolumnie C)

0.00

…………………………………………..zł

Wyliczenie
miesięcznej
opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
(iloczyn stawki
opłaty i liczby
pojemników
A xC=D
lub
B x C = D)

Wielkość
pojemnika

Stawka opłaty za pojemnik *
Odpady
Odpady
zbierane
zbierane
selektywnie
nieselektywnie
(A)
(B)

120 l

Liczba
pojemników

Wysokość
miesięcznej opłaty

(C)

(D)

240 l
1100 l
Kontener
KP7 (7 m3)
(E)
Miesięczna kwota opłaty:
(suma opłat w kolumnie D)

0.00

…………………………………………..zł

Łącznie opłata z części niezamieszkałej i zamieszkałej

0.00

…………………………………………..zł

* należy wpisać aktualną stawkę opłaty (z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Mikstacie w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik)
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J. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

….....................................
(miejscowość i data)

..….…...............................................
(czytelny podpis składającego deklarację)

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….
(Podpis przyjmującego deklarację)
Pouczenia:
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 559)
Objaśnienia
1. Miejsce zamieszkania:
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
Miejsce zamieszkania to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych
nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi (rt. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i
mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14))
2. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości

5

