Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Gminy Kotuń
z dnia 25 sierpnia 2014r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KOTUŃ
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
będących właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami
nieruchomości lub ich części oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami
z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej, osób fizycznych tworzących wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową.
Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2014 lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.
Deklarację korygującą należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
opłaty

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY KOTUŃ, KOTUŃ, UL. SIEDLECKA 56C, 08-130 KOTUŃ

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.

Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. pierwsza deklaracja
2. zmiana danych zawartych w złożonej uprzednio deklaracji
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

2.




3.



1. Właściciel



2. Użytkownik wieczysty



3. Współwłaściciel

4. Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zarządca zasobów spółdzielczych
5. Inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca, użytkownik itd.): …..............................................
Deklaracja dotyczy:




1. całej nieruchomości (poszczególni współwłaściciele/najemcy/dzierżawcy/użytkownicy itd. składają wspólną deklarację)
2. części nieruchomości (poszczególni współwłaściciele/najemcy/dzierżawcy/użytkownicy itd. składają odrębne deklaracje)

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4.

Nazwisko / Nazwa 1)

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

5.

Pierwsze imię, drugie imię

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.

Numer PESEL / NIP 1)

7.

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

Numer telefonu
……………………….................................................……………………………………....……………………

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA (DO KORESPONDENCJI)
8.

Kraj

9.

……………………………………….…………………………………..…

Miejscowość

16.

…………………………………………………………..

18.

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

Kod pocztowy

17.

…………………………………….......................

Nr działki

19.

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

Powiat

13.

Nr budynku

………………………………………….………………….……………………

12. Ulica

……………..……………………………………………………………..…

10.

………………………………………….…………………..……………

11. Gmina

15.

Województwo

………….………….……………

14.

Nr lokalu

………………………………..…..…

Poczta
………………………………......................…………..…………………

Obręb

20.

Ilość lokali mieszkalnych (dotyczy budynków wielolokalowych)
.................….....................................................................

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

D.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(wypełnić jeśli dane inne niż w D2)
21.

Gmina

22. Ulica

……………..……………………………………………………………..…

25.

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

Miejscowość

26.

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

28.

Nr działki
………………….........................

29.

23.

Kod pocztowy

……………………………………

Obręb

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

30.

27.

Nr budynku

………….………….……………

24.

Nr lokalu

………………………………..…..…

Poczta

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

Ilość lokali mieszkalnych (dotyczy budynków wielolokalowych)
…………………………...........................................................................................

D.4. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
 1. Nieruchomość zamieszkała (na której zamieszkują mieszkańcy)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości na której powstają odpady komunalne zamieszkuje ………………. osób.

Selektywny sposób gromadzenia odpadów
31.

Liczba mieszkańców

……………………………………………




Nieselektywny sposób gromadzenia odpadów
32. stawka opłaty ustalona uchwałą Rady Gminy Kotuń  33. iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty


…………………………………………………..

……………………………………………….

2. Nieruchomość niezamieszkała (na której powstają odpady komunalne)

Selektywny sposób gromadzenia odpadów
pojemnik o poj. 120 litrów

34.

pojemnik o poj. 240 litrów

36.

Nieselektywny sposób gromadzenia odpadów

szt.

pojemnik o poj. 120 litrów

35.

pojemnik o poj. 240 litrów

…………..
37. szt.

……….....
szt.

……………..

Ilość pojemników (szt.)

……………………………………………

40.

stawka opłaty ustalona uchwałą Rady Gminy Kotuń





41.



……………
38. szt.


……………
iloczyn ilości pojemników i stawki opłaty

pojemnik o poj. 7 m
39.

szt.

…………………………………………………..

3

……………………………………

E. MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY
42.

Suma pozycji 33 i 41

………………..……. zł
F. SPOSÓB ZAPŁATY
Wyżej wyliczoną opłatę miesięczną należy wpłacać do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek
bankowy: 83 9224 0007 0020 0006 2000 0020 w BS Kałuszyn O/ Kotuń lub w kasie Urzędu Gminy w Kotuniu.

G. ZAŁĄCZNIKI
 Oświadczenie lub dokument potwierdzający, że mieszkaniec zameldowany na terenie Gminy Kotuń zamieszkuje w
innej gminie, kraju lub innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie Gminy Kotuń ze wskazaniem adresu
zamieszkania.
Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika
inne (wymienić):
……………………………………………………………………………………………………………………………….

H. POUCZENIE I PODPIS PŁATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PŁATNIKA
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 2012, poz. 1015).
W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt
Gminy Kotuń określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
43. Data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr)

44. Podpis płatnika / osoby reprezentującej płatnika 1)

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

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

I. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY
45. Uwagi organu

46. Data (dd-mm-rrrr)

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

1)

47.

Podpis weryfikującego formularz

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

Niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIA:
1.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują uchwały Rady Gminy w Kotuniu
2.
W przypadku posiadania kilku nieruchomości należy wypełnić deklarację dla każdej nieruchomości oddzielnie.
3.
Za osobę zamieszkałą na terenie danej nieruchomości uważa się osobę, która przebywa w miejscu oznaczonym adresem, w którym koncentrują się jej więzi
osobiste oraz najczęściej spędza codzienny czas wolny od pracy i do którego zwykle powraca niezależnie od czasowych nieobecności związanych w
szczególności z wypoczynkiem, odwiedzinami u krewnych i przyjaciół, nauką, wykonywaniem pracy lub leczeniem. Do osób zamieszkałych na terenie
nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy (internat, stancja, itp.).
4.
Jeżeli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione – organ weryfikujący przyjmie, że składający deklarację wpisał „0” lub „nie dotyczy”.

