Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/80/2019
Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 listopada 2019 roku

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
/Dz. U. z 2019 roku, poz.2010 z późn. zm./.

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Ciepielów (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Pierwszy termin składania w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych oraz 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych
w deklaracji.
Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów

Termin składania:

Miejsce składania:

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 2019 roku poz. 1438 z późn. zm.).

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY CIEPIELÓW
UL. CZACHOWSKIEGO 1, 27-310 CIEPIELÓW
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Pierwsza deklaracja, obowiązuje od _ _ - _ _ - _ _ _ _ (dzień, miesiąc, rok)
 Zmiana danych, obowiązuje od _ _ - _ _ - _ _ _ _ (dzień, miesiąc, rok)
 Korekta deklaracji, za okres od _ _ - _ _ - _ _ _ _ do _ _ - _ _ - _ _ _ _ (dzień, miesiąc,
rok)
W razie zmiany danych podać jej przyczynę np. w związku z zaprzestaniem zamieszkiwania na
nieruchomości
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ







(zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel
współwłaściciel
osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
użytkownik wieczysty
inny podmiot

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko i imię

Imiona rodziców

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

PESEL
…………………………………………………………………
E. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon

E-mail

Pracodawca i jego adres

Nr lokalu

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr ewidencyjny nieruchomości z rejestru gruntów (nr działki)
…………………………………………….
G. OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej
przyjmuję stawkę …………… zł/osobę
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zameldowanych jest …… osób.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje …… osób.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (należy
pomnożyć zadeklarowaną stawkę przez liczbę osób zamieszkałych na terenie nieruchomości):
................... zł/miesiąc
Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
pomnożyć wysokość miesięcznej opłaty przez 3 m-ce): .................... zł/kwartał

(należy

Oświadczam, że na nieruchomości znajduje się kompostownik : TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)
Kwota przysługującego zwolnienia dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady w kompostownikach przydomowych
określona w uchwale Rady Gminy Ciepielów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi: …………………… zł/osobę
Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę zwolnienia należy przemnożyć przez liczbę osób
zamieszkałych na terenie nieruchomości) wynosi: ……………… zł/miesiąc
Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę opłaty należy
pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia)………… zł/miesiąc
Wysokość opłaty kwartalnej po odliczeniu częściowego zwolnienia (kwotę miesięcznej opłaty po
odliczeniu częściowego zwolnienia należy pomnożyć przez 3 miesiące) …………… zł/kwartał
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
…………………………………………………
(miejscowość i data)
I.

…………………………………
(czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia
Część B- należy zaznaczyć:
Kwadrat - „pierwsza deklaracja”, gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy
Kwadrat – „zmiana danych”, gdy deklaracja składana jest w związku ze zmiana danych określonych
w deklaracji np. zmiana ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, sposobu
gromadzenia odpadów
Kwadrat – „korekta deklaracji” w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej
wynikających np. z błędnego ich podania.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki opłaty.

