Załącznik do uchwały nr XIV/99/2015
Rady Gminy Burzenin
z dnia 30 listopada 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Burzenin

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 14 dni
od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty

Miejsce składania:

Urząd Gminy Burzenin,98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY BURZENIN
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku:
)
nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany:
)
korekta deklaracji, do której należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty (okres którego dotyczy korekta:
wygaśnięcie obowiązku (data wygaśnięcia obowiązku:
)
…………………………….……………………

…………………………….……………………

………………………………….……………………)

…………………………….……………………

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

właściciel/współwłaściciel użytkownik wieczysty inny podmiot władający nieruchomością
jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA
Imię i nazwisko (dot. osoby fizycznej) /
Pełna nazwa (dot. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

Imię ojca

PESEL (dot. osoby fizycznej) / NIP (dot. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej)

Imię matki

Data urodzenia

D.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

POLSKA

ŁÓDZKIE

SIERADZKI

BURZENIN

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

98-260

BURZENIN

Nr lokalu

Miejscowość

Nr działki (nieobowiązkowo)

Nr Księgi wieczystej (nieobowiązkowo)

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI
(wypełnić w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne - wskazany w pkt. D.2.)
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Poczta

Nr lokalu

Miejscowość

Adres e-mail (nieobowiązkowo)

Telefon (nieobowiązkowo)

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny:

TAK

NIE
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F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości zamieszkałych)
F.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej określonej w części D.2. deklaracji zamieszkuje ……...…… osób
F.2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jedną osobę wynosi

……………………….……………. zł

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……….….………...…….…………… zł
(iloczyn deklarowanej liczby osób z pkt. F.1.
i stawki opłaty z pkt. F.2.)
*stawka opłaty zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Burzenin

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
G.1. Ilość pojemników o poj. 120 l

……...…… szt. x stawka* …………...… zł = ……………… zł

G.2. Ilość pojemników o poj. 240 l

……...…… szt. x stawka* …………...… zł = ……………… zł

G.3. Ilość pojemników o poj. 1100 l

……...…… szt. x stawka* …………...… zł = ……………… zł

G.4. Ilość pojemników o poj. 7000 l

……...…… szt. x stawka* …………...… zł = ……………… zł

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …….………..…….………………… zł
(suma opłat z pkt. G.1.,G.2.,G.3.,G.4.)
*stawka opłaty za pojemnik określonej pojemności zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Burzenin

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ….……….…………..……………… zł
(suma wysokości opłat miesięcznych z pkt. F i G)

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

……………….………………..……………….………….

Czytelny podpis (pieczęć) składającego deklarację / osoby reprezentującej składającego

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

J. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
Objaśnienia:
1. Wypełniać komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
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