POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL, WŁADAJ CY NIERUCHOMO CI . WYPEŁNIA

1. Numer PESEL / Identyfikator podatkowy NIP (niepotrzebne skre li

)

KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Zał cznik
do uchwały
Nr XIV/103/2016
Rady Gminy Dzwola
z dnia 24 czerwca 2016 r.

2. Nr dokumentu

D-O
DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składaj cy:

Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

Termin składania:

Deklaracj nale y zło y w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego mieszka ca lub w przypadku
zmiany danych b d cych podstaw ustalenia wysoko ci nale nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce

Urz d Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych b d cych wła cicielami nieruchomo ci,
a tak e współwła cicielami, u ytkownikami
wieczystymi oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadaj cych nieruchomo ci
w zarz dzie lub u ytkowaniu, a tak e innych podmiotów władaj cych nieruchomo ci ;

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby wójta

B. OBOWI ZEK ZŁO ENIA DEKLARACJI
4. Okoliczno ci powoduj ce obowi zek zło enia deklaracji (zaznaczy wła ciwy kwadrat):

1. pierwsza deklaracja …………………………………

2. nowa deklaracja

…………………………………

miesi c - rok

3. korekta deklaracji

miesi c -rok

…………………………………
miesi c -rok

C. PODMIOT ZOBOWI ZANY DO ZŁO ENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczy wła ciwy kwadrat):

1. wła ciciel, u ytkownik lub posiadacz

2. współwła ciciel, współu ytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJ CEGO DEKLARACJ
* - dotyczy podmiotu nieb d cego osob fizyczn

** - dotyczy podmiotu b d cego osob fizyczn

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj wła ciciela nieruchomo ci (zaznaczy wła ciwy kwadrat):
1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej

7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi , drugie imi **

9. Numer REGON* / Numer PESEL **

Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
11. Imi ojca

10. Data urodzenia (dzie - miesi c - rok)

12. Imi matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
13. Kraj

14. Województwo

16. Gmina

17. Ulica

20. Miejscowo

15. Powiat

18. Nr domu

21. Kod pocztowy

19. Nr
lokalu

22. Poczta
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KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

E. DANE NIERUCHOMO CI, NA KTÓREJ POWSTAJ ODPADY KOMUNALNE
E.1. POŁO ENIE NIERUCHOMO CI
23. Poło enie nieruchomo ci (adres)

E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczy

wła ciwy kwadrat):

24. Rodzaj własno ci

25. Rodzaj posiadania samoistnego

1. własno

2. współwłasno

1. posiadanie

26. Rodzaj u ytkowania

2. współposiadanie

27. Rodzaj posiadania zale nego

1. u ytkowanie wieczyste

2. współu ytkowanie

1. posiadanie

2. współposiadanie

F. O WIADCZENIE O DOKONYWANIU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
28. O wiadczam, i odpady z nieruchomo ci b d zbierane w sposób:

1. SELEKTYWNY

2. NIESELEKTYWNY

Przez selektywne zbieranie rozumie si segregowanie, w ramach którego dany strumie odpadów, w celu ułatwienie przetwarzania, obejmuje jedynie
odpady charaktyryzuj ce si takimi samymi wła ciwo ciami i takimi samymi cechami. Selektywne zbieranie musi by zgodne z Regulaminem utrzymania
czysto ci i porz dku na terenie Gminy Dzwola, który ustala jego szczegółowe zasady.

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
29.

Ogółem liczba osób zamieszkuj cych nieruchomo

a) Wielko gospodarstw
domowych na terenie
nieruchomo ci, dla której
składana jest deklaracja

b) Ilo gospodarstw
domowych znajduj cych si na
nieruchomo ci, dla której
składana jest deklaracja,
według ich wielko ci

c) Kwota opłaty dla
jednego
gospodarstwa

d) Iloczyn b) i c)

30.

33.

36.
zł/1 gosp. dom.

1-osobowe
31.

34.

37.

35.

42.

SELEKTYWNIE
Gosp. dom. 1-osobowe
9 zł/miesi cznie
Gosp. dom. 2-osobowe
12 zł/miesi cznie
Gosp. dom. 3-osobowe i wi cej
18 zł/miesi cznie

zł/miesi c

zł/kwartał

40.
zł/miesi c

38.
zł/1 gosp. dom.

3-osobowe i wi cej
f) ogólna miesi czna kwota opłaty (suma opłaty
oblicznowej wg pkt d) dla gospodarstw domowych –
poz. od 36-38

39.
zł/miesi c

zł/1 gosp. dom.

2-osobowe
32.

e) kwota opłaty kwartalnej
iloczyn z kolumny d) pomno ony
przez 3 miesi ce

zł/kwartał

41.
zł/miesi c

g) ogólna kwartalna kwota opłaty (suma
opłaty oblicznowej wg pkt e) dla
gospodarstw domowych – poz. od 39-41

zł/kwartał

43.
zł/kwartał

NIESELEKTYWNIE
Gosp. dom. 1-osobowe
14 zł/miesi cznie
Gosp. dom. 2-osobowe
18 zł/miesi cznie
Gosp. dom. 3-osobowe i wi cej
25 zł/miesi cznie

H. O WIADCZENIE I PODPIS WŁA CICIELI / OSOBY WŁADAJ CEJ NIERUCHOMO CI
/ LUB OSOBY REPREZENTUJ CEJ
44. Imi

45. Nazwisko

46. Data wypełnienia deklaracji (dzie - miesi c - rok)

47. Podpis (piecz ) wła ciciela / osoby władaj cej nieruchomo ci / lub osoby
reprezentuj cej
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL. WYPEŁNIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

I. ADNOTACJE WÓJTA
48. Uwagi organu

49. Data (dzie - miesi c - rok)

50. Podpis przyjmuj cego formularz

POUCZENIE:
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z pó n. zm.) niniejsza
deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Zgodnie z Uchwał Nr XIV/101/2016 Rady Gminy Dzwola z 24 czerwca 2016 r. w sprawie okre lenia terminu, cz stotliwo ci i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat nale y uiszcza raz na kwartał w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 wrze nia, 15 listopada na rachunek bankowy
Urz du Gminy Dzwola nr: 97 9410 1036 2003 3000 0185 0001, u sołtysa lub w kasie Urz du Gminy Dzwola.
3. W razie niezło enia deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych w tpliwo ci co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Dzwola okre la
w drodze decyzji wysoko opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci
i porz dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
4. Deklaracj nale y zło y w Urz dzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci
pierwszego mieszka ca. W przypadku zmiany danych b d cych podstaw ustalenia wysoko ci nale nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
deklaracj nale y zło y w terminie 14 dni od dnia nast pienia zmiany.
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