POLA JASNE WYPEŁNIA; WŁAŚCICIEL,WSPÓŁWŁAŚCICIELE,UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
LUB PODMIOT NIERUCHOMOŚCIĄ, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( t. j. Dz. U z 2017r. poz.1289 ze zm.).
Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
położonych na terenie Gminy Głowaczów

Miejsce składania: Gmina Głowaczów ul. Rynek 35,26-903 Głowaczów
A.ORAGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY GŁOWACZÓW
ul. Rynek 35
26-903 Głowaczów
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:( zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
PIERWSZA DEKLARACJA

□
NOWA DEKLARACJA- ZMIANA DANYCH

□
KOREKTA DEKLARACJI
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
( zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□
□

Właściciel, współwłaściciel
Użytkownik wieczysty,
zarządca nieruchomości

Inny podmiot władający
nieruchomością
D. DANE SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKALRACJĘ

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO

□
Osoba(y)
fizyczna (e)

□

□

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości
prawnej

Imię i nazwisko */ Nazwa **

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Tel:

Pesel

Data urodzenia

Imię Ojca

Imię Matki

E-mail

Identyfikator NIP**

Identyfikator REGON**

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty 1
………………………………………………………………………………………………….
IMIE I NAZWISKO MAŁŻONKA2
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Pesel

Tel:

E-mail

Imię Ojca

Imię Matki

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty 1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY
DEKLARACJA
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Oświadczam, że odpady będą zbierane i odbierane w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ selektywny □ nieselektywny
DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji wytwarzane
są odpady komunalne.
Stawka opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy:
Pojemnik 120 L – 14,00 zł. – nieselektywny,
Pojemnik (worek) 120 L – 7,00 zł. – selektywny
Pojemnik 1100 L – 100,00zł. – nieselektywne
Pojemnik 1100 L – 50,00 zł – selektywne
Kontener 8 m3 – 500 zł. - nieselektywny,
Kontener 8 m3 – 250 zł. – selektywny
Sposób wyliczenia opłaty:
Iloczyn ilości zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Ilość
Rodzaj pojemnika na danej posesji *
KWOTA
pojemników
Stawka za
Stawka za Stawka za Stawka za
(worków)
worek,
o
kontener
poj.
1100l.
poj. 120l
8 m3
poj. 120l.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi…….………zł
(słownie……….……………………………………………………………………………………..)
Opłatę należy uiszczać bez wezwania do końca każdego kwartału w kasie urzędu lub na rachunek
bankowy Gminy Głowaczów 07 9125 0005 0000 0374 2000 0010 lub w drodze inkasa.
USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji od
…………………….. nikt nie zamieszkuje.
( data-miesiąc- rok)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………
(czytelny podpis)

…………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………….
(czytelny podpis)

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 2016r, poz.599).
– Podanie rachunku bankowego jest dobrowolne
– Wypełnić, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność łączną –małżeńską
*
- dotyczy właścicieli nieruchomości będącymi osobami fizycznymi
**
- dotyczy właścicieli nieruchomości nie będącymi osobami fizycznymi
1
2

Objaśnienia:

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Głowaczów w terminie 14 dni od powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy
Głowaczów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc , w którym nastąpiła zmiana.
3) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

