Załącznik do Uchwały nr XI/64/2015
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 29 września 2015 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa
prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Młynary.
W przypadku posiadania dwóch lub więcej nieruchomości składa się odrębną deklarację dla każdej z nich.

Termin
składania:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, 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.

A. ORGAN , KTÓREMU NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miasta i Gminy Młynary; ul. Dworcowa 29; 14-420 Młynary

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat, poprzez postawienie znaku „X”):
 PIERWSZA DEKLARACJA1, obowiązująca od …….. …….. …………
(dzień

- miesiąc -- rok)

 ZMIANA DANYCH , obowiązująca od ……. ……….. …………….
2

(dzień

- miesiąc -- rok)

D. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat, poprzez postawienie znaku „X”)

WŁASNOŚĆ /
WSPÓŁWŁASNOŚĆ


UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE


ZARZĄD /
UŻYTKOWANIE


POSIADANIE (Podać tytuł np.
najem, dzierżawa itp.)
…………………………….

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat, poprzez postawienie znaku „X”):
1.

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO


OSOBA FIZYCZNA
1.


OSOBA PRAWNA

Nazwisko


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
2. Imię

3. Pełna nazwa

4. Telefon

5.

Adres e-mil

6. PESEL3

7. NIP4

8.

REGON

2.

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

1.KRAJ

2.WOJEWÓDZTWO

3.POWIAT

4.GMINA

5.ULICA

6.NR

8.MIEJSCOWOŚĆ

9.KOD

10.POCZTA

3.

POCZTOWY

DOMU

2.ULICA

3.NR DOMU

5.MIEJSCOWOŚĆ

6.KOD POCZTOWY

7.POCZTA

3.

LOKALU

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

1.GMINA

4.
1.
2.

7.NR

4.NR LOKALU

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy wypełnić części H.1. –H.5;
W przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy wypełnić część
H.5-H.9;
W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy wypełnić część H.1 –H.9.

Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w części „G” będą gromadzone i odbierane w
sposób selektywny: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X):




TAK, będę zbierać odpady selektywnie

NIE, nie będę zbierać selektywnie odpadów

H.1 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wykazaną w części G

1.

H.2 Wykaz osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym (imię i nazwisko)
1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

H.3 Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Młynarach podjętej na podstawie art. 6k ust. 1 lub
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 ze zm.)

2.

H.4 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba z poz. 1 x kwota z poz. 2)

3.

H.5 Liczba pojemników wynikająca z postanowień § 5
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Młynary, uchwalonego na podstawie art. 4
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
H.6 Stawka opłaty za pojemnik określona w uchwale Rady
Miejskiej w Młynarach podjętej na podstawie art. 6k ust. 1
lub ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
H.7 Wysokość opłaty za pojemnik o określonej pojemności
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty za pojemnik o
określonej pojemności)

110 litrów
4.

120 litrów
5.

240 litrów
6.

1 100 litrów
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

H.8 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (poz. 12 + poz. 13 + poz. 14 + poz. 15)

16.

H.9 Razem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwota z poz. 3 + kwota z poz. 16)

17.

I. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI O
CHARAKTERZE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ
ROKU
Typ nieruchomości o charakterze
Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty
Miesiące odbioru odpadów (zaznaczyć
rekreacyjno-wypoczynkowym
za gospodarowanie odpadami
właściwy kwadrat poprzez postawienie
komunalnymi
znaku X)
 I  II  III  IV  V  VI
 VII  VIII  IX  X  XI  XII
5.

PISEMNE UZASADNIENIE ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI5

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

……………………………………………………...
( czytelny podpis)

7. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1.

2.
3.

1

Właściciel nieruchomości jest obowiązany wpłacać ustaloną niniejszą deklaracją opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca (z góry), w kasie Urzędu Miasta i Gminy
w Młynarach przy ul. Dworcowej 29 lub przelewem na rachunek bankowy nr 16 1020 1752 0000 0302 0160 6623, bez uprzedniego
wezwania.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).
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.

Pierwsza deklaracja dotyczy deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
2
Zmiana danych dotyczy deklaracji składanych w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany wynikającej ze zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty (zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach)
3
dotyczy osób fizycznych
4
dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
5
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych, a liczbą osób zameldowanych na nieruchomości, której
dotyczy deklaracja, właściciel nieruchomości składa pisemne wyjaśnienie.

