……………………………..
kod kreskowy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/246/2013
Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 marca 2013 r

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI
DRKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Art. 6m Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kłodawa

Miejsce składania:
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62 – 650 Kłodawa
A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOZYĆ DEKLARACJĘ

Burmistrz Kłodawy, ul. Dąbska 17, 62 – 650 Kłodawa
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy
kwadrat):
pierwsza deklaracja
- data zaistnienia zmian …………………………….3)
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

nieruchomości wspólnej
- wpisać …………………………
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

acyjna nie posiadająca
osobowości prawnej
Nazwa pełna /Imię i Nazwisko
PESEL ……………………………………
NIP ……………………………………. (pozostałe podmioty niebędące osobami fizycznymi)
1. ADRES ZAMIESZKANIA PODMIOTU WSKAZANEGO W PUNKCIE C DEKLARACJI

Kraj

Województwo

Miejscowość

Kod pocztowy

Powiat

Gmina

Ulica

Poczta

Nr domu

Nr telefonu

Nr lokalu

Adres email

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Kraj
Miejscowość

Województwo

Ulica

Powiat

Gmina

Nr domu

Nr lokalu

E. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY

Oświadczam, iż na terenie
nieruchomości wskazanej w punkcie
D2 niniejszej deklaracji, zamieszkuje*:
Oświadczam , że zebrane na terenie
nieruchomości odpady komunalne
będą zbierane w sposób: ( zaznaczyć

………………….
(należy wpisać ilość osób)

Selektywny

Nieselektywny

właściwe)

Stawka miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi**:
Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn

………………….
(wysokość stawki w zł)

………………….
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
(wysokość opłaty w zł)
i miesięcznej stawki opłaty)
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem
faktycznym.
.....................................................
(miejscowość i data)
G. ADNOTACJE ORAGANU

......................................................
(czytelny podpis)

* miejscem zamieszkania jest 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 (zgodnie z Rozporządzeniem (WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie spisów powszechnych
ludności i miast),
** stawki opłat zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie,
POUCZENIE
1. W przypadku nie wpłacenia, w terminach określonych o drębną uchw a łą Ra dy M iejskiej w
K ło daw ie , kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji 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 do
Burmistrza Kłodawy nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy).
4. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w
deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
5. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej z
nieruchomości.
6. Termin wnoszenia opłat: 28(29) luty, 30 kwiecień, 30 czerwiec, 31 sierpień, 30 październik, 27 grudzień.
Opłatę należy uiszczać bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe.
Opłatę można wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie lub przelewem na rachunek
bankowy Bank Spółdzielczy w Kłodawie nr konta 63 8545 0008 0000 0286 0137 1613 w tytule podając
adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem – opłata za odbiór odpadów.

