Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/XXV/2016
Rady Gminy Bodzanów z dnia 17 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH
NA TERENIE GMINY BODZANÓW
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Składający: Formularz przeznaczony jest dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Bodzanów
Miejsce składania: Urząd Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Bodzanów

I.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 pierwsza deklaracja
 zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji
II.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 właściciel, współwłaściciel
 użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości
 inny podmiot władający nieruchomością
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………….…..
PESEL ……………………………………………………………………….................................
TEL .................................................................................................................................................
E-MAIL ………………………………………………………………………………………......
III.

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY

KRAJ………………………………...…. WOJEWÓDZTWO…………..…….…...………...…..
POWIAT…………….…... GMINA………………...…..… MIEJSCOWOŚĆ….………..…......
ULICA………………………………… NR DOMU………...… NR LOKALU……...…………
KOD POCZTOWY…………….…………….…… POCZTA……...…………………..……......

IV.

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

GMINA ………………..……….. MIEJSCOWOŚĆ …………………..………………………...
ULICA …………………………….. NR DOMU……………… NR LOKALU…...…...…….....
KOD POCZTOWY ……………….……………..POCZTA………..……………………….…...
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI ………….................... * wpisać, kiedy nie ma numeru domu .

1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji
zamieszkuje
…………………………………………………….
(należy podać liczbę mieszkańców)
Odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 selektywny
 nieselektywny
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
……………………×…..…………............……=…………………..…………….….……
(liczba mieszkańców )

(miesięczna stawka opłaty
za jednego mieszkańca)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

(słownie……………………………………………………………………………………………….)
V.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………………..
(miejscowość i data)

REPREZENTUJĄCEJ

………………………………………………
(czytelny podpis)

VI.
ADNOTACJE ORGANU
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 599)
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Bodzanów w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację do Wójta Gminy Bodzanów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym
nastąpiła zmiana.

