Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XL/339/2013
Rady Gmin Skulsk
z dnia 29 listopada 2013 r.
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
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Składający:
wieczystych

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2 62-560 Skulsk

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Skulsk , ul.Targowa 2 62-560 Skulsk

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi, dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami
fizycznymi
Składający:

□
□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

inny podmiot władający nieruchomością …............................................................................................................

Nazwisko i imię / pełna nazwa
Numer PESEL

Identyfikator REGON

Numer NIP

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Χ. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Dzielnica

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Obręb/arkusz/numer działki
D. OŚWIADCZAM, ŻE:
1.
□ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą (dla nieruchomości
zamieszkałych)
□ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą (dla
nieruchomości zamieszkałych)
2.
□ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą (dla
nieruchomości zabudowanych zabudową letniskową)
□ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą (dla
nieruchomości zabudowanych zabudową letniskową)
1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….………….
(liczba mieszkańców)
1. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gromadzenie odpadów w sposób selektywny:
….………………….……….
(liczba mieszkańców)

X

………………………………
(stawka opłaty)

=

………………………….………… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)
2. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny:
….………………….……….
(liczba mieszkańców)

X

………………………………
(stawka opłaty)

=

………………………….………… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)
2. Na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik:

□
□

TAK
NIE

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
……………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945 ze
zmianami).
2) Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, listownie lub osobiście w Urzędzie Gminy Skulsk. Deklaracje udostępnione
w formacie OpenOffice można przesyłać za pomocą skrzynki podawczej, dostępnej pod adresem www.gminaskulsk.pl lub na adres e-mail ug.skulsk@wp.pl . Deklaracje przesyłane elektronicznie należy opatrzyć
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.
3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy w Skulsku 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy w Skulsku nową
deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. O płatę w zmienionej wysokości uiszcza się w
najbliższym okresie rozliczeniowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
5) W przypadku nie złożenia deklaracji w określonych terminach albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych
w deklaracji, Wójt Gminy Skulsk określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
6) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania raz na miesiąc w terminie
do 15 dnia każdego miesiąca, tj. do: 15 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15
lipca, 15 sierpnia, 15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia, każdego roku kalendarzowego na
rachunek bankowy Gminy Skulsk w BS Ślesin O/Skulsk Nr 14 8534 0006 1100 0169 0000 0163 lub w kasie
Urzędu Gminy w Skulsku ( zgodnie z uchwałą Nr XXX/256/2012 Rady Gminy Skulsk z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi).
Objaśnienia:
Miejsce zamieszkania oznacza 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.

