DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
Miejsce składania:

250)

Wójt Gminy Fałków ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków
1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja □ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji, data zaistnienia zmiany ……………………….

□ korekta deklaracji,

2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik □ inna forma władania ………………………………………………
Imię i nazwisko: ………………………………………………………… PESEL: ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: …………………………………………………, e-mail ……………………………………………………….

3. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu:

4. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wymienionej w pkt 3 odpady będą zbierane:

□ selektywnie (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku)

□ jako zmieszane (odpady niesegregowane)

5. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST
DEKLARACJA
Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w pkt 3 w moim gospodarstwie domowym zamieszkuje

…………………….................. osób (a/y).
należy podać liczbę mieszkańców

6. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
(liczona jako iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy Fałków)

………………………….
liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość



……………………………. =
stawka opłaty uchwalona
dla wskazanego w pkt 4
sposobu zbierania odpadów

…………………………..
wysokość opłaty
(należy podać kwotę w PLN)

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

7. INFORMACJA O KOMPOSTOWANIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w pkt 3 odpady biodegradowalne, w tym odpady kuchenne i zielone:

□ są kompostowane

□ nie są kompostowane

8. UZASADNIENIE KOREKTY DEKLARACJI / PRZYCZYNA ZMIANY DEKLARACJI
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

9. PODPIS SKŁADAJĄCEGO

...............................................................................
data wypełnienia

... .....................................................................................................
czytelny podpis składającego deklarację

POUCZENIE:
1.

2.

3.

4.
5.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.). Zgodnie z
art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
250) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określi, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstanie na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku korygowania błędnie podanych danych w złożonej
wcześniej deklaracji należy złożyć korektę deklaracji oraz pisemne uzasadnienie przyczyn korekty, zgodnie z art.81
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 r. poz. 613, ze zm). Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwość uiszczania opłaty regulują odrębne
uchwały.
Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela
nieruchomości przez pełnomocnika.

OBJAŚNIENIA
1.

2.
3.

Pole „pierwsza deklaracja” – należy zaznaczyć „x” w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie składał
wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której
dotyczy deklaracja. Pole „zmiana danych”- należy zaznaczyć znakiem „x” w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pole „korekta
deklaracji” – należy zaznaczyć znakiem „x” w przypadku korygowania błędnie podanych danych w złożonej
wcześniej deklaracji.
Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami
Druki deklaracji są dostępne na stronie internetowej www.falkow.pl

