DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016, poz. 250)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olszewo-Borki, na których
zamieszkują mieszkańcy.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Olszewo-Borki deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.
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.

Termin składania

Miejsce
składania

Urząd Gminy Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

□

□

PIERWSZA DEKLARACJA
ZMIANA DEKLARACJI
C. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJE (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel
□ Posiadacz

□ Współwłaściciel
□ Lokator

□ Najemca, dzierżawca
□ Inny

Nazwisko

Imiona

Nazwisko rodowe

Pesel

Imię ojca

Imię matki

Nr telefonu

Adres e-mail

ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY(wypełnić jeśli jest inny niż adres
zamieszkania)

Gmina

Ulica

Nr domu (nr działki w przypadku braku
nr domu)

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą zbierane i
odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ SELEKTYWNY

□ NIESELEKTYWNY

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi suma opłat od poszczególnych gospodarstw
domowych prowadzonych na terenie nieruchomości wyliczona na podstawie aktualnej stawki opłaty zatwierdzonej uchwałą Rady
Gminy Olszewo-Borki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty. Aktualną uchwałę Rady Gminy Olszewo-Borki
można znaleźć na stronie Biuletynu Informacja Publicznej Urzędu Gminy Olszewo-Borki www.bip.olszewo-borki.pl

F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba gospodarstw domowych liczących
od 1 do2 osób

…………………………

Stawka opłaty
X

Liczba gospodarstw domowych liczących
3 i więcej osób

……………………. ….
Liczba gospodarstw domowych z Kartą
Dużej Rodziny

Wysokość miesięcznej opłaty

…………………zł

=

Stawka opłaty
X

Wysokość miesięcznej opłaty

…………………zł

=

Stawka opłaty
X

…………………………………

……………………………….zł

……………………………….zł
Wysokość miesięcznej opłaty

=

…………….zł

Razem wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

………………………………zł

…………………………zł

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.

……………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………….
(czytelny podpis)

H. 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 2016 r., poz. 599 )

