Załącznik Nr 1 do uchwały
NR XX/132/2012
Rady Gminy Turawa
dnia z dnia 7 grudnia 2012 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1. PESEL

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI1
2. Dzień-Miesiąc-Rok

___-___-____
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 391)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

Termin składania:

Pierwszy termin składania do 31 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub
14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
URZĄD GMINY TURAWA
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6n ustawy
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□PIERWSZA
DEKLARACJA

□

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH
W DEKLARACJI
data zmiany:......................................

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel nieruchomości

□ współwłaściciel

□ najemca, dzierżawca

□ użytkownik wieczysty

□ zarządca nieruchomości wspólnej

□ inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
5. Nazwisko

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)
__ -__
-____
12.

9.PESEL

Nr telefonu

6. Pierwsze imię, drugie imię

7. Nazwisko rodowe

10. Imię ojca

11. Imię matki

13. Adres e-mail

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne2
14. Ulica
15. Nr domu

17. Kod pocztowy

1
2

16. Nr lokalu

18. Poczta

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2.
19. Kraj
20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

26. Miejscowość

27.Kod pocztowy

28. Poczta

25. Nr lokalu

Jednocześnie oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób3
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

selektywny

□

zmieszany

Jednocześnie oświadczam, na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. odpady ulegające biodegradacji będą składane
w przydomowym kompostowniku/wykorzystywane we własnym zakresie:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

TAK

□

NIE

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Turawa w sprawie 29.

zł/osobę

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalającej stawkę takiej opłaty
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2.

30.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez 31.
liczbę osób wskazaną w poz. 30.)

zł/miesiąc

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
32. Data
33. Czytelny podpis
(z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

Załączniki (należy wymienić rodzaj załącznika np. dokument potwierdzający zamieszkanie w innym kraju):
1.................................................................................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................................................................................................
3.................................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, jednocześnie
oświadczam, iż zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę lokalizacji umieszczenia pojemników na odpady komunalne.

…………………………………………………………………..
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
Data…………………………………
H. ADNOTACJE ORGANU
34. Uwagi organu

35. Podpis przyjmującego formularz

3

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych.

Informacja:
1. Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Turawa deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 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 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 2 albo uzasadnionych wątpliwościach, co do
danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Turawa 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.
Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm).

