DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: art. 6m i 6n Ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Składający: ………………………………………………………………właściciel/współwłaściciel
nieruchomości.
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Błonia ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE)
Deklaracja ( na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 )
Zmiana deklaracji ( na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
250)
Korekta deklaracji ( na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 195 z późn. zm. )
DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

1. Imię
2. Nazwisko
3. PESEL
DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

1. Imię
2. Nazwisko
3. PESEL
DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania
Adres nieruchomości

…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….

Liczba mieszkańców
nieruchomości

…………………………………………………………………………………….

Numer telefonu/
adres e-mail

…………………………………………………………………………………….

Rodzaje pojemników
na nieruchomości
- liczba pojemników
danego rodzaju

( należy odpowiednie zaznaczyć lub dopisać )
a) 120 litrów
b) 240 litrów
c) 1100 litrów
d) inne ………………………………………………………………..
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Stawka opłaty na
mieszkańca

a) (selektywnie zbierane 9,10 zł)
...……..…………………..

Wysokość opłaty

b) (nieselektywnie zbierane 20,00zł )
………………….………………….

……………………… zł (liczba mieszkańców x stawka z pkt. a lub b
………………………………………………………………………………….....
Wysokość opłaty

Wysokość opłaty dla
Rodzin Wielodzietnych z …………………………………………………………………………………….
„Kartą Dużej Rodziny” zł (liczba mieszkańców X stawka z pkt a lub b – 20%)
…………………………………………………………………………………….
Wysokość opłaty
OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam świadomy odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia, że podane przeze mnie
dane są zgodne z prawdą
……………………….

………………………………

(miejscowość i data)

( czytelny podpis)

Adnotacje organu w tym
potwierdzenie i data
przyjęcia deklaracji
……………………………………………………..

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2015 r.
poz. 87 z późn. zm.)
Objaśnienia:
*

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jako właścicieli
nieruchomości uznaje się właścicieli a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością:

** Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6 o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
Burmistrz Błonia określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki.
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