Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI.37.2019
Rady Gminy Głowaczów
z dnia 28.02.2019r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( t. j. Dz. U z 2018r. poz. 1454)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i nie zamieszkują
mieszkańcy położonej na terenie Gminy Głowaczów w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach ;jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu,
obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela nieruchomości na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Gmina Głowaczów ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY GŁOWACZÓW
ul. Rynek 35
26-903 Głowaczów
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: ( zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez
postawienie znaku „ x”)
□ PIERWSZA DEKLARACJA- data zamieszkania : …………………………………………
( dzień-miesiąc- rok)

□ NOWA DEKLARACJA- ZMIANA DANYCH- data zmiany: ……………………………..
(dzień-miesiąc-rok)

Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej ( zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ zbycie nieruchomości
□ zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
□ zmiana ilości osób
□ WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU- data zmiany: ………………………………..
(dzień-miesiąc- rok)

□ KOREKTA DEKLARACJI –data zmiany: …………………………………………………
(dzień-miesiąc- rok)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienia znaku „ x” )


1.Osoba fizyczna

□ 2. osoba prawna

□ 3. jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej

□ 4. Właściciel, współwłaściciel

□ 5. Użytkownik wieczysty,
zarządca nieruchomości

□ 6. Inny podmiot władający
nieruchomością

7. Imię i nazwisko* / Nazwa **

8. PESEL*/ Identyfikator NIP**

9. Identyfikator REGON **
11. Imię ojca*

10. Data urodzenia*

12. Imię matki *

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty 1

ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY **
13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Nr domu

19. Nr lokalu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. E-mail

23. Telefon

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 2)
24. Imię i nazwisko */ nazwa ** współwłaściciela

25.Numer PESEL */ Identyfikator NIP **

26. Identyfikator REGON **

28. Imię ojca *

27. Data urodzenia*

29. Imię matki *

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty 2
ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY ** ( WPISAĆ JEŻELI ADRES ZAMIESZKANIA/
ADRES SIEDZIBY JEST INNY NIŻ WSKAZANY W POZ. 13-23)
30. Kraj
31. Województwo
32. Powiat

33. Gmina

34. Ulica

35. Nr domu

36. Nr lokalu

37. Miejscowość

38. Kod pocztowy

39. E-mail

40. Telefon

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
41. Gmina
42. Ulica/ Miejscowość
43.Nr domu
44. Nr lokalu
GŁOWACZÓW
45. Kod pocztowy
46. Poczta
26-903
GŁOWACZÓW
47. Obręb/arkusz/ numer działki ( wypełnić jeżeli nie ma urzędowo nadanego adresu)
48. Określenie sposobu zbierania i odbierania odpadów:
□ selektywny

□ nieselektywny

E. OBLICZANIE MIESIECZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNLNYMI NA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONEJ W CZĘŚCI D
1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
49.Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady są zbierane i odbierane w sposób wskazany w części
D.
Na terenie zamieszkuje: ……………… …. ( liczba mieszkańców)
Wyliczenie miesięcznej opłaty :
…………………………………. X ………………………….. = …………………………………………….. zł
( liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

( iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi……………………… zł
2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
50. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady są
zbierane i odbierane.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( liczba i rodzaj pojemnika)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
…………………………………. X ………………………………. = ……………………………….. zł
( miesięczna liczba pojemników)
( stawka opłaty)
( iloczyn liczy pojemników i stawki opłaty )
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………….. zł.
3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości , stanowi nieruchomość o której
mowa w pkt 1, a w części nieruchomości, o której mowa w pkt 2.
51. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, odpady
komunalne powstają w sposób określony w pkt 1 i 2.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi ……………… zł (należy
wpisać sumę opłat z punktu 1 i 2)

4. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- od nieruchomości na której
znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku
52. Oświadczam, iż odpady są zbierane i odbierane w sposób:
□ selektywny
□ nieselektywny

…………………………… x………………………………= ……………………………………..zł/rok
(ryczałtowa stawka opłaty)

( liczba domków letniskowych lub liczba
nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

( ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok )

F. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
53. Data wypełnienia deklaracji
54. Czytelny podpis lub pieczęć i podpis osób
uprawnionych do reprezentacji

G. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
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 2018r. poz.1314 ze zm.).

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI:
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi składane są dla nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub
z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane
jedynie przez część roku.
1-Podanie

rachunku bankowego jest dobrowolne
Podanie rachunku bankowego jest dobrowolne
*-dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**-dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
2-

CZĘŚĆ B- należy zaznaczyć:
Kwadrat „pierwsza deklaracja” – gdy deklaracja jest po raz pierwszy
Kwadrat „ nowa deklaracja- zmiana danych”- gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty np. zmiana ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość
Kwadrat „ wygaśnięcie obowiązku”- gdy deklaracja składana jest w związku z zaprzestaniem
zamieszkiwania na nieruchomości. W przypadku zaznaczenia tego kwadratu nie należy wypełniać
części E deklaracji
Kwadrat „ korekta deklaracji” – w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej
wynikających np. z błędnego ich podania. W przypadku korekty deklaracji należy podać okres,
którego dotyczy zmiana
CZĘŚĆ C- należy określić podmiot składający deklarację.
W pozycji 5 i 25 – numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi
objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP
wpisują tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie na podstawie przepisów ustawy z
dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. z
2017r., poz.869 ze zm.).
CZĘŚĆ D- dane nieruchomości na której powstają odpady komunalne

W pozycji 47- numer ewidencyjny działki należy wypełnić tylko w przypadku braku urzędowo
nadanego adresu
W pozycji 48- należy określić sposób zbierania odpadów
Zbieranie selektywne- obejmuje następujące rodzaje odpadów: papier i tektura, metale, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe zbierane jako odpady suche, szkło zbierane jako odpady
szklane, odpady zielone, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół.
Zbieranie nieselektywne- zbieranie bez rozdzielenia na poszczególne rodzaje odpadów.
CZĘŚĆ E- Obliczanie miesięcznej opłaty
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady
Gminy w Głowaczowie.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące od czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 do Wójta
Gminy Głowaczów 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.
CZĘŚĆ F
Pozycja 53- należy wpisać datę wypełnienia deklaracji
Pozycja 54- podpis osoby składającej deklarację.
W przypadku, gdy składającym deklarację nie jest osoba fizyczna, podpisy składają wszystkie osoby
statutowe uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Deklarację może podpisać pełnomocnik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W takim
przypadku pełnomocnictwo należy złożyć do Wójta Gminy Głowaczów w Referacie Gospodarki
Komunalnej.
Deklarację może podpisać współwłaściciel wskazany w umowie zawartej z pozostałymi
współwłaścicielami.

