Załącznik nr 1
do uchwały Nr
/2016
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………...06.2016 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami
Podstawa prawna
Składający
Termin składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 poz. 250).
Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Nadarzyn, przez których rozumie się
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. URZĄD GMINY NADARZYN UL. MSZCZONOWSKA 24 05-830 NADARZYN
B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI ( zaznaczyć właściwe pole)
2.

□

pierwsza deklaracja

3. data powstania obowiązku opłaty ______-______-___________

4. □ zmiana deklaracji

5. data powstania zmiany _____-_____-_________

6. □ korekta deklaracji

7. okres którego dotyczy korekta od ____-____-_______ do ____-____-_______

8. Uzasadnienie konieczności złożenia deklaracji korygującej, przyczyna zmiany deklaracji

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE/ ADRES ZAMIESZKANIA
9. Ulica

10. Nr domu

11. Nr lokalu

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
12.□ właściciel nieruchomości

13.□ współwłaściciel

14. □ wieczysty użytkownik

15.□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
16.□ inny podmiot władający nieruchomością ( podać jaki ) …..................................................................
17. □osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną
E. DANE IDENTYFIKACYJNE
E.1. Właściciel

18. Nazwisko

19. Pierwsze imię

21. Nr telefonu

22. Adres e-mail

20. PESEL

E.2. Współwłaściciele

23. Nazwisko

24. Pierwsze imię

26. Nr telefonu

27. Adres e-mail

25. PESEL

F. ADRES KORESPONDENCYJNY
28. GMINA

31. NR DOMU

32. NR LOKALU

29. MIEJSCOWOŚĆ

30. ULICA

33. KOD POCZTOWY

34. POCZTA

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Nadarzyn w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 35.
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C
Odpady komunalne gromadzone są w sposób

36.
37. □ selektywny

Miesięczna kwota opłaty ( stawkę opłaty wykazaną w poz. 35 należy pomnożyć przez liczbę osób
wykazaną w poz. 36.

38. □ nieselektywny
39.
…................zł/miesiąc

G.1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI, O KTÓRYM MOWA
W UCHWALE RADY GMINY NADARZYN W SPRAWIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Liczba osób uprawnionych do zwolnień

40.

Kwota zwolnienia określona w uchwale Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn

41.

Wysokość miesięcznego zwolnienia ( liczbę osób wykazaną w poz. 40 należy pomnożyć przez kwotę
zwolnienia wykazaną w poz. 41)

42.

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę opłaty wykazaną 43.
….............zł/miesięcznie
w poz. 39 należy pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną w poz. 42)
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2016 r poz. 599)
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą
Imię

Nazwisko

Miejscowość, data ( dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis/podpisy właściciela nieruchomości/osoby/osób reprezentujących
właściciela nieruchomości

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi

Objaśnienia:
1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
2. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją
w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nadarzyn w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi opłatę należy uiszczać kwartalnie w terminach: do 31 marca za I kwartał,
do 30 czerwca za II kwartał, do 30 września za III kwartał, do 31 grudnia za IV kwartał.
Opłatę uiszcza się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji bez wezwania ze strony urzędu.
4. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą w przypadku zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej
z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek. Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji obejmująca okresy, za
które wysokość opłaty wymaga skorygowania.

