PROSZĘ WYPEŁNIĆ JASNE POLA

B

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/232/2013
Rady Gminy Kłaj
z dnia 25 czerwca 2013 r

DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA

W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ
Podstawa prawna:

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r, poz. 391 z późniejszymi zmianami)

Składający

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłaj

Miejsce składania

Urząd Gminy w Kłaju
32-015 Kłaj 655

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARCJI
WÓJT GMINY KŁAJ
32-015 Kłaj 655

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

PIERWSZA DEKLARACJA
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

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

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):
WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY,
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, INNY PODMIOT WŁADAJĄCY,
OSOBA SPRAWUJĄCA ZARZĄD NAD NIERUCHOMOŚCIĄ

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwisko, imię / pełna nazwa podmiotu składającego deklarację, innego niż osoba fizyczna
……………………………………………………………….
PESEL / REGON
telefon kontaktowy (dobrowolnie):
……………………………………………………………….

……………………………………………………………….
NIP
adres e-mail (dobrowolnie):
……………………………………………………………………….

ADRES (jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości podany w pkt C)
……………………………………………………………………………………………………………………………..

F.

INFORMACJE O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady
komunalne będą gromadzone w sposób:

selektywny niższa stawka opłaty (*)

nieselektywny

…..

…..

(*) Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem na papier i tekturę, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe, tekstylia i odzież.

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ (płatnej bez wezwania organu)
OGÓLNA LICZBA GOSPODARSTW
DOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

…………………………………………….

DEKLAROWANA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZE WSZYSTKICH LOKALI OGÓŁEM

……………………………………………. zł miesięcznie

słownie

………………………………………………………………………………………………………………

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych
niezgodnych ze stanem faktycznym

…………………..…….………………

…………………….………………

(miejscowość, data)

I.

(czytelny podpis)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
załącznik nr 1

adres nieruchomości

załącznik nr 2

adres nieruchomości

J.

…………………………………
…………………………………

ADNOTACJE URZĘDOWE

...………………………………………..
data złożenia deklaracji

...………………………………………..
podpis przyjmującego deklarację

Pouczenie:
1)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Kłaj o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.

2)

Zadeklarowana opłata płatna jest bez wezwania organu.

3)

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Kłaj w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4)

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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami).

