DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (deklarację należy wypełnić czytelnie)
...........................................
(dzień - miesiąc – rok)
Wójt Gminy Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
Numer porządkowy *………………

Imię i nazwisko właściciela składającego deklarację:
................................................................................... .
PESEL……………………………………………
tel.……………………......, e-mail..........................................................................…… .
Adres ( posesji zamieszkałej): ............................................................................................................. .
Adres korespondencyjny**: ............................................................................................................... .
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: pierwsza deklaracja / zmiana danych
zawartych w pierwszej deklaracji***
Liczba osób zamieszkujących posesję: ....................... .
Oświadczam, iż odpady na nieruchomości będą zbierane w sposób: selektywny/ zmieszany***
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**** : ..............................
(iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w drodze uchwały
Nr XXXIV/359/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19.06.2013 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty, tj. stawki w kwocie 12,00 zł
za odpady zmieszane lub stawki w kwocie 7,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny, oraz
stawki wynoszącej 3,50 zł dla kolejnych osób w gospodarstwie, powyżej 5 osoby w przypadku
zbierania odpadów w sposób selektywny.

.................................................
(miejscowość, data)

.............................................................
(czytelny podpis)

Pouczenia:
Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. 2012r. poz. 391 ze zm.) deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
Oświadczenie o zamiarze selektywnego zbierania odpadów jest równoznaczne z deklaracją
wykonywania segregacji odpadów komunalnych w sposób określony w „Regulaminie utrzymania
czystości i porządku w Gminie Nadarzyn”.
Każdy właściciel (użytkownik wieczysty lub inny podmiot władający) nieruchomości zamieszkałej
na terenie Gminy Nadarzyn zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Nadarzyn przy ul.
Mszczonowskiej 24 w Nadarzynie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w terminie do 30 czerwca 2013 r.
W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Nadarzyn określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
W przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego od każdej osoby, powyżej piątej,
zamieszkującej na nieruchomości pobierana jest opłata wynosząca 3,50 zł a odpady zbierane są
w sposób selektywny.

Objaśnienia:
Przykład wyliczenia wysokości opłaty.
Na nieruchomości będącej własnością Jana Kowalskiego i Anny Kowalskiej zamieszkują:
Jan Kowalski, Anna Kowalska oraz ich czworo dzieci ( łącznie 6 osób).
Jeżeli Jan Kowalski deklaruje selektywne zbieranie odpadów, wysokość miesięcznej opłaty
wyniesie: 5 (liczba osób zamieszkałych) × 7,00 zł = 35,00 zł. W przypadku 6 osoby
przysługuje opłata wynosząca 3,50 zł. Zatem łączne zobowiązanie miesięczne wyniesie
38,50 zł
Jeżeli Jan Kowalski deklaruje nieselektywne (zmieszane) zbieranie odpadów, wysokość
miesięcznej opłaty wyniesie: 6 (liczba osób zamieszkałych) × 12,00 zł = 72,00 zł

* wypełnia pracownik Urzędu Gminy Nadarzyn
** jeżeli jest inny niż zamieszkania
*** niepotrzebne skreślić
**** wyliczając wysokość opłaty należy uwzględnić opłaty na osoby powyżej 5 osoby
w gospodarstwie domowym

