Załącznik do uchwały Nr XIII/88/2016
Rady Gminy Kodeń z dnia 26.02.2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze zm.).
Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników , zarządców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kodeń.

Termin
składania:

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych
- w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Miejsce
składania:

Organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta ) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu

Wójt Gminy Kodeń, ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja – powstanie obowiązku od (data)……...-......-.......................…....
 2. ………
zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji od (data)…....-......-................

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz  2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko

5. Pierwsze imię, drugie imię

6. Imię ojca

7. Imię matki

8. Numer PESEL

9. Numer telefonu

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
10. Kraj

13. Gmina

17. Miejscowość

11. Województwo

12. Powiat

14. Ulica

15. Nr domu

18. Kod pocztowy

19. Poczta

16. Nr lokalu

D.3. DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA / ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA*
20. Nazwisko małżonka

21. Pierwsze imię, drugie imię małżonka

22. Imię ojca

23. Imię matki

24. Numer PESEL

25. Adres

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
27. Województwo

26. Kraj

28. Powiat

Lubelskie

Polska
29. Gmina

bialski

30. Ulica

31. Nr domu

32. Nr lokalu

Kodeń
33. Miejscowość

34. Kod pocztowy

35. Poczta

21-509

Kodeń

F. OŚWIADCZENIE O ODPADACH KOMUNALNYCH
36. Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych będą zbierane w sposób:
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

□X

□

selektywny

zmieszany

G. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT
37. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje …………………….. osób (należy podać liczbę mieszkańców)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki
opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Kodeń.
…………………………….…..
liczba osób zamieszkałych

x

12
…………………
stawka opłaty

=

0
……………………………………
wysokość miesięcznej opłaty

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
słownie złotych ..........………….………………..………………………………………………………

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADJACEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
38 Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)
-

39. Czytelny podpis (pieczęć) składającego deklarację/osoby reprezentującej

-

J. ADNOTACJE ORGANU
40. Uwagi organu podatkowego

41. Data (dzień - miesiąc - rok)

42. Podpis przyjmującego formularz

*nie wypełnia małżonek, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność łączną – małżeńską.
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 2014 r., poz. 1619
z późn. zm.).
OBJAŚNIENIA
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Wójta Gminy Kodeń 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 do Wójta Gminy
Kodeń 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. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część
miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza
się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miesiącu zamieszkania – począwszy od miesiąca
następnego, po którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub
spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu
lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zobowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

