Załącznik Nr 1 do Uchwały L/378/13
Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012 r.,poz. 391 z późn. zm.) zwana dalej ustawą
Składający: Właściciel nieruchomości, w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.4 i ust.3 ustawy dla nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy1
Miejsce składania: Urząd Miejski w Zatorze
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

* W przypadku budynków wielolokalowych deklarację należy złożyć do zarządcy nieruchomości, który sporządzi deklarację zbiorczą i złoży ją
do właściwego organu.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
złożenie deklaracji

korekta deklaracji (data zaistnienia zmiany…………………………………)*

*powód złożenia korekty:

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel nieruchomości

współwłaściciel

najemca, dzierżawca

użytkownik wieczysty

Zarządca, administrator

inny …………………………………………

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko i imię /pełna nazwa właściciela
PESEL / NIP3

Nr telefonu4

Osoba upoważniona do reprezentowania2

D. 1. DANE NIERUCHOMOŚCI, – na której powstają odpady komunalne
Kod pocztowy, poczta

Miejscowość

Ulica

Nr domu/ lokalu

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1.
Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy, poczta

Miejscowość

Ulica

Nr domu/ lokalu

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób 5 ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
selektywny

nieselektywny

Stawka opłaty w złotych na osobę za miesiąc wg aktualnie obowiązującej Uchwały Rady
Miejskiej w Zatorze w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłat za
pojemnik o określonej pojemności
Oświadczam, że na terenie w/w nieruchomości zamieszkuje następująca liczba osób
Miesięczna kwota opłaty w złotych za miesiąc (stawkę razy liczba osób)
Opłata kwartalna w złotych za kwartał (miesięczną kwotę należy pomnożyć przez 3)

Imię, nazwisko osób
zamieszkujących na terenie
nieruchomości wskazanej w części E
(pole nie dotyczy budynków
wielomieszkaniowych)4

F. INFORMACJE DODATKOWE
INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA POTRZEBY WŁASNE (dla celów statystycznych)
TAK, o pojemności ………………………

NIE

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
DATA

Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska: pieczątka osoby upoważnionej)

H. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach (tj. do dnia 28 lutego, do dnia 31 maja, do dnia 31 sierpnia oraz do dnia 30
listopada) kwoty opłaty kwartalnej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
Burmistrz Zatora, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących jest mniejsza od liczby osób zameldowanych na nieruchomości składający deklarację
jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia.
OBJAŚNIENIA
1. W budownictwie wielorodzinnym deklarację składa zarządca nieruchomości.
2. Należy wpisać imię i nazwisko upoważnionej. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo jeżeli
zostało udzielone.
3. W przypadku osoby fizycznej należy podać PESEL, w przypadku pozostałych podmiotów należy podać NIP
3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć osobną deklarację.
4. Podanie danych oznaczonych nr 4 jest dobrowolne.
5. Selektywne zbieranie to wydzielenie strumienia odpadów komunalnych odpadów tj.: papier i tektura (makulatura), tworzywa
sztuczne i metal, szkło bezbarwne i kolorowe, wielko gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki,
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, budowlane i rozbiórkowe oraz ulegające biodegradacji pochodzące z ogrodów. Sposób
zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku złożenia oświadczenia, że odpady będą zbierane w sposób
selektywny i nie wywiązania się z tej deklaracji Burmistrz Zatora w drodze decyzji, naliczy opłatę wraz z zaległymi odsetkami za
zbieranie odpadów zmieszanych.
6. Opłatę należy wpłacać w odstępach kwartalnych:
1) za I kwartał do 28 lutego,
3) za III kwartał do 31 sierpnia,
2) za II kwartał do 31 maja,
4) za IV kwartał do 30 listopada

