Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Miejsce składania deklaracji: Burmistrz Nowego Tomyśla ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Termin składania: Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w terminie 14 dni od daty zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszej osoby. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących
podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej
nieruchomości właściciel zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Nowego Tomyśla nową deklarację uwzględniając
powstałe zmiany w terminie 14 dni od daty ich wystąpienia.
Składający: Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)¹

Dane składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję):
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ inna (jaka) …...........

Rodzaj własności/posiadania¹ (zaznaczyć właściwą pozycję):
□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ inny podmiot władający nieruchomością (jaki) …...........................................
Imię i nazwisko składającego deklarację (lub pełna nazwa składającego):
…..........................................................................................................................................................
Nr PESEL² …....................................................
Nr NIP³...............................................................
Nr Regon³............................................................
Adres zamieszkania (siedziba):
…..........................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy4: …........................................................................................................................
Miejsce położenia nieruchomości, z której odbierane będą odpady (adres)5:
…..........................................................................................................................................................
Okoliczność powodująca konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję):
□ deklaracja składana po raz pierwszy6 – data powstania obowiązku (należy podać dzień-miesiącrok) od dnia ….....................................
□ nowa deklaracja/zmiana danych7 (należy podać dzień-miesiąc-rok) od dnia …..............................
□ korekta deklaracji (należy podać dzień-miesiąc-rok) od dnia ….....................................................

Deklarowana liczba osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość, z której odbierane będą
odpady komunalne8 (należy podać wszystkie osoby zamieszkujące na nieruchomości łącznie z dziećmi):
…...................... osób

Deklaracja prowadzenia zbiórki odpadów na nieruchomości (zaznaczyć właściwą pozycję):
□ deklaruję prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na nieruchomości
□ deklaruję oddawanie wyłącznie odpadów komunalnych zmieszanych bez segregacji
Obowiązująca wysokość stawki opłaty:
□ przy zadeklarowanej zbiórce selektywnej – 8,00 zł/osobę zamieszkującą nieruchomość/miesiąc
□ przy deklarowanym braku selektywnej zbiórki odpadów – 12,00zł/osobę zamieszkującą
nieruchomość/miesiąc
Kwota należnej opłaty9 (iloczyn deklarowanej liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki
obowiązującej opłaty): …........................... zł/miesiąc
Deklaracja prowadzenia przydomowych kompostowników (na odpady zielone i inne biodegradowalne)
– zaznaczyć właściwą pozycję:

□ na nieruchomości prowadzony będzie przydomowy kompostownik:
podać ilość odpadów
kg/m-c …..
□ na nieruchomości nie będzie prowadzony przydomowy kompostownik
Data i podpis składającego deklarację:
Data składania deklaracji: …..........................

Podpis: …...................................................

Objaśnienia
1 Właściciel nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2 Dotyczy osób fizycznych.
3 Dotyczy osób prawnych i innych.
4 Pole nieobowiązkowe, dane te ułatwiają kontakt ze składającym deklarację.
5 W przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości podać numer działki.
Deklaracja dotyczy jednej zamieszkałej nieruchomości. W przypadku posiadania więcej niż jednej zamieszkałej nieruchomości, należy
złożyć odpowiadającą temu liczbę deklaracji.
6 Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszej osoby.
7 W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości właściciel zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Nowego Tomyśla
nową deklarację uwzględniając powstałe zmiany w terminie 14 dni od daty ich wystąpienia.
8 Przez osobę zamieszkującą nieruchomość należy rozumieć osobę, która w tej nieruchomości 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.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość określa liczbę osób dorosłych oraz dzieci.
9 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn deklarowanej liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki
obowiązującej opłaty.
Opłata płatna jest bez wezwania w czterech ratach do 15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia, 15 listopada , którą uiszcza się w kasie Urzędu
Miejskiego przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl, przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Nowy Tomyśl,
przelewem na przypisane przez Gminę Nowy Tomyśl właścicielowi nieruchomości indywidualne konto bankowe
albo u
inkasentów, na zasadach określonych w odrębnej uchwale.
Pouczenie
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599).

