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

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXX/211/17
Rady Gminy Oleśnica  z dnia 30 marca 2017r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z
późn.zm.).  
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

Termin składania: Deklarację  należy  złożyć  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego
mieszkańca.  Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 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 miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła
zmiana.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany 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. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

WÓJT GMINY OLEŚNICA, UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

2. Okoliczności powodujące  obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”)

         Pierwsza deklaracja od …………………………….. (miesiąc, rok) 
   art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.)

          Zmiana deklaracji od ……………………………….. (miesiąc, rok)
   art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.)

   Uzasadnienie zmiany ……………………………………………………………………………………………………………………………..

          Korekta deklaracji od …………………………………………. (miesiąc, rok)
  (m. in. w przypadku błędu np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
3.Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”)
 
       Właściciel                  Współwłaściciel                 Użytkownik wieczysty        
           
           Inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawa idt.): ………………………………………………………….

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

4.   Nazwisko 
   

5. Imię

6. Numer PESEL / NIP 7. Numer telefonu



D.2. ADRES ZAMIESZKANIA (DO KORESPONDENCJI)

8.Kraj: 9.Województwo: 10.Powiat:

11.Gmina: 12.Ulica: 13.Nr budynku: 14.Nr lokalu:

15.Miejscowość: 16.Kod pocztowy: 17.Poczta

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

18.Kraj: 19.Województwo: 20.Powiat:

21.Gmina: 22.Ulica: 23.Nr budynku: 24.Nr lokalu: 25.Nr działki

26.Miejscowość: 27.Kod pocztowy 28.Poczta:

E. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”)

       
       ZMIESZANY                                                 SELEKTYWNY (SEGREGACJA ODPADÓW)

F. WYMIAR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Określenie gospodarstwa 
domowego

29.Liczba gospodarstw domowych na
obszarze nieruchomości

30.Stawka opłaty
określona w uchwale
Rady Gminy Oleśnica

31.Opłata należna
(iloczyn poz. 29 i 30)

Rodzaj gospodarstwa

jednoosobowe

dwuosobowe

trzyosobowe

czteroosobowe

pięcioosobowe

sześcioosobowe lub 
większe

Suma opłat (poz. 31)

G. POUCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.)

……………………………………………….   …………………………………………………….
(miejscowość i data)                                                                                                                (czytelny podpis)
H. ADNOTACJE URZĘDU GMINY 


