Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 29.04.2015r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Rok
........................................

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399z póżn.zm.)
Składający:
właściciel w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4
w/w ustawy ( właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także
współwłaścicieli,użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; ), wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa
Termin składania: w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznością mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub
zmianę mającą wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Urząd Gminy Ketrzyn
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. centrala (89) 751-36-66, fax. (89) 751-27-46

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Osoby fizyczne
1.Nazwisko i imię
2.Tytuł prawny do zajmowania lokalu
2.1.Własność

q

2.2.Współwłasność
(określić udział)

2.3.Najem
(wskazać właściciela lokalu)

2.4.Inne

q

q

q

Osoby prawne
3. Rodzaj podmiotu

4. Pełna nazwa i adres podmiotu

q Osoba prawna
qJednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA/ KORESPONDENCYJNY
5. Kraj

6. Województwo

7. Powiat

8.Ulica

9.Nr domu

10. Nr lokalu

11.Kod pocztowy

12.Poczta

B.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
13.Kraj

14.Województwo

15.Powiat

16.Gmina

17.Ulica

18.Nr domu

19.Nr mieszkania

20.Miejscowość

21.Kod pocztowy

22.Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
23.. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę i opisać zdarzenie)

q OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
q ZMIANA DANYCH
(w opisie należy podać datę oraz okoliczności powstania zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty)

D. DANE SŁUŻĄCE DO NALICZENIA OPŁATY
24.

Ilość osób zamieszkałych w lokalu/nieruchomości, na której powstają odpady
….................osób

25.

Segregacja odpadów

q TAK

q NIE

E. 26.OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

……….. osób x ………….. zł/mc = ………………….. zł
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………..)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
27. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

28. Podpis składającego deklarację
( pieczęć osoby reprezentującej składającego
deklarację)

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
29. q Uwagi organu podatkowego:

30. q Uwag nie wniesiono.
31. Data

32. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954
z póżn. zm.).
Objaśnienia:
1.Do wyliczenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się dane o liczbie osób
zamieszkujących nieruchomość.
2.W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z deklaracją postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi
na nieruchomości ( brak zadeklarowanej segregacji odpadów) opłata zostanie naliczona jak za odpady
zmieszane, od miesiąca, w którym nastąpiło stwierdzenie niezgodności .

