Załącznik
do uchwały nr III/32/2018
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 28 grudnia 2018r.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi i drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli
nieruchomości czasowo zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krynki.
Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miejsce składania: Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki.
Podstawa prawna:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Burmistrz Krynek, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

□ DEKLARACJA ZŁOŻONA PO RAZ PIERWSZY
□ NOWA DEKLARACJA

….………………………………….………
(data powstania obowiązku / zmiany : dzień – miesiąc – rok)

□ KOREKTA DEKLARACJI
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

□
□
□

WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
ZARZĄDCA

□
□
□

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1 ( * dotyczy składającego deklarację będącego
Osoba fizyczna

□ POSIADACZ SAMOISTNY
□ POSIADACZ ZALEŻNY (np. dzierżawca, najemca)

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY

osobą fizyczną

Osoba prawna

1.

Imię i Nazwisko*/ Pełna nazwa**

3.

Numer ewidencyjny PESEL* / NIP**

** dotyczy składającego deklarację niebędącego

osobą fizyczną )

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
2.
4.

REGON**

Numer telefonu / e-mail 1

D.2 Adres zamieszkania * / Adres siedziby**
1.

Kraj

2.

Województwo

3.

Powiat

4.

Gmina

5.

Ulica

6.

Nr domu

8.

Miejscowość

9.

Kod pocztowy

10.

Poczta

7.

Nr lokalu

D.3 Adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne
1.

Kraj

2.

Województwo

3.

Powiat

4.

Gmina

5.

Ulica

6.

Nr domu

8.

Miejscowość

9.

Kod pocztowy

10.

7.

Nr lokalu

Poczta

D.4 Rodzaj nieruchomości

□ ZAMIESZKAŁA
( cały rok )

□ CZASOWO ZAMIESZKAŁA
(należy wskazać miesiące zamieszkania w nieruchomości)
□I
□ II
□ III
□ VII □ VIII □ IX

□ IV □ V □ VI
□ X □ XI □ XII

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób

□ SELEKTYWNY
1.

Pole nieobowiązkowe.

□ ZMIESZANY

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E.

1.

Ogółem liczba osób zamieszkujących nieruchomość
I

II

Wielkość gospodarstw
domowych na terenie
nieruchomości, dla
której składana jest
deklaracja

III

Ilość gospodarstw
domowych znajdujących
się na nieruchomości, dla
której składana jest
deklaracja, według ich
wielkości
2.

Stawka opłaty dla jednego gospodarstwa
domowego

7.

IV
Iloczyn II i III

12.

zł/ jedno gosp. dom

1 – osobowe
3.

13.

8.

2 – osobowe

zł/ jedno gosp. dom
4.

9.

14.

zł/ jedno gosp. dom

3 – osobowe
5.

10.

15.

zł/ jedno gosp. dom

4 – osobowe
6.

11.

16.

zł/ jedno gosp. dom

5 – osobowe i więcej

17.

V

Miesięczna wysokość opłaty (suma opłat obliczonych wg pkt IV dla gospodarstw domowych poz. od 12-16)

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
1.

Data

2.

Czytelny podpis

G. 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.).

Objaśnienie:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
3)

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1454 ze zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Krynek określa w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę
Miejską metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze.

4) Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób spokrewnionych, spowinowaconych lub
niespokrewnionych, które mieszkają razem i wspólnie się utrzymują, jeśli zaś któraś z osób lub zespół osób
mieszkających wspólnie utrzymuje się samodzielnie, to tworzą one odrębne gospodarstwo domowe.

