Załącznik do uchwały Nr XXIII/172/2017
Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2017 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

___________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.
250, z późn. zm.)

Składający

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Miejsce składania

Urząd Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice

Termin składania

 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat ora podać datę)

□ pierwsza deklaracja □ zmiana lub korekta danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmiany: .........………...……)
(dzień / miesiąc / rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej)
**dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi
Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel nieruchomości □ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ zarządca nieruchomości

□ najemca
□ inny podmiot władający nieruchomością

Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko* / Nazwa pełna**

Numer PESEL *

Numer NIP*

Numer telefonu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

D. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres w części C
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr domu

Nr lokalu

E. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposób zbierania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Stawka opłaty od mieszkańca określona w obowiązującej uchwale Rady Gminy
Tomice

□ selektywny □ nieselektywny
zł

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C
Kwota zwolnienia od dziecka w rodzinie wielodzietnej za jeden miesiąc
określona w obowiązującej uchwale Rady Gminy Tomice*
Liczba dzieci w rodzinie wielodzietnej, zamieszkujących
wskazaną w części C, podlegających zwolnieniu z opłaty*

zł

nieruchomość

Miesięczna wysokość zwolnienia (iloczyn kwoty zwolnienia oraz liczby dzieci
zamieszkujących nieruchomość i podlegających zwolnieniu)*

zł

Miesięczna wysokość opłaty (iloczyn stawki opłaty oraz liczby osób
zamieszkujących nieruchomość, pomniejszona o miesięczną wysokość
zwolnienia)

zł

* Wypełnia właściciel nieruchomości, któremu przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Tomice

F. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA

……………………………………
(miejscowość i data)

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

G. ADNOTACJE URZĘDU GMINY

Pouczenie:
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami

4.

komunalnymi, np. zmiany liczby zamieszkałych osób na terenie nieruchomości, przystąpienia lub odstąpienia od zbierania
odpadów w sposób selektywny, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez właściciela
nieruchomości.

Objaśnienia:
1. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
2. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w pkt
1, obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością.

