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POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

__________________________________________________________________________________________
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, POWSTAJĄCYMI NA
NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, wspólnot mieszkaniowych, a także innych podmiotów władających nieruchomością

Termin składania:

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji

Miejsce składania:

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki ul. Kolejowa 7 , 11 -730 Mikołajki

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja

Data powstania obowiązku …………………………..……………..
(dzień – miesiąc – rok)

□

zmiana danych zawartych w deklaracji*

Data zaistniałej zmiany ………………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

* uzasadnienie przyczyn zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel □ współwłaściciel □ najemca, dzierżawca □ użytkownik □ pełnomocnik
□ wspólnota mieszkaniowa
□ spółdzielnia mieszkaniowa
□ zarządca nieruchomością
□ inny (jaki) …………………………………..………………………………………………..
Nazwisko i imię / Nazwa

Numer PESEL

Numer NIP

REGON

Nr telefonu
Adres e-mail

C.1 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić jeżeli inny niż wskazany
w części C.1)
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Obręb/arkusz/numer działki
D. DEKLARACJA SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW
D.1. Oświadczam, że odpady będą zbierane i odbierane (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

selektywnie

nieselektywnie

D.2. Czy na nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji powstaje popiół? (w przypadku zaznaczenia
pozycji „Tak”, proszę podać sposób zagospodarowania popiołu)

□ TAK :

□

NIE

 we własnym zakresie (tylko popiół niezawierający substancji niebezpiecznych np.
z drewna, peletu, wierzby)
 odbiór przez firmę wywozową

D.3. Czy nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji
wyposażona jest w kompostownik? (w przypadku zaznaczenia pozycji „Tak”,
3

proszę podać wielkość kompostownika w m )

 TAK

……..m3



NIE

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Dotyczy właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej, w której obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają właścicieli poszczególnych lokali

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje ……….… osób

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, wskazaną w części C deklaracji

………………………………………

Stawka opłaty

………………………………………

Miesięczna kwota opłaty

…………………………………… zł

( słownie złotych:

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… )

E.2 OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA /ZARZĄDCY/ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM /ZAŁĄCZNIKAMI/ GOK-1
Dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem (budynkami) wielolokalowym (wielolokalowymi), w którym obowiązki
właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową
lub zarządcę nieruchomości

Adres nieruchomości

Łączna wysokość miesięcznej opłaty

( słownie złotych:

Wysokość miesięcznej opłaty

……………..……………………… zł

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… )

F. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………………………………
(miejscowość i data)

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

H. 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. z 2014 roku, poz. 1619 ze zm.)
OBJAŚNIENIA:
1. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest
- numer PESEL – dotyczy osób fizycznych
- numer NIP – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
2. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.
3. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte.
Załącznikami do deklaracji w szczególności jest pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania
właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
4. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz zarządcy nieruchomości wielolokalowych
zobowiązani są wypełnić i złożyć załącznik nr GOK -1

