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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr //2016
Rady Miejskiej w OŻAROWIE
z dnia 2 września 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY OŻARÓW
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 250 ).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie
gminy Ożarów.
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym
nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Składający:
Termin składania
deklaracji
Miejsce składania
deklaracji

Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27- 530 Ożarów

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)

☐ Pierwsza deklaracja

☐ Zmiana danych zawartych w deklaracji

Data zaistniałej zmiany:

Data zaistniałej zmiany:

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)

☐ właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz
☐ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
☐ współwłaściciel, współposiadacz
☐ inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego ( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)

☐osoba fizyczna

☐ osoba prawna

Imię i Nazwisko ( dotyczy osób fizycznych) /
nieposiadających osobowości prawnej )

☐ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Pełna nazwa ( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych

1.
PESEL ( dotyczy osób fizycznych)

NIP ( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej )
NIP:

2. PESEL:
Adres zamieszkania / Adres siedziby
Kraj
3.

Województwo
4.

Powiat
5.

Miejscowość
7.

Ulica
8.

POLSKA
Gmina
6.
Nr domu
9.

Nr lokalu
10.

Kod pocztowy
11.

Poczta
12.

Nr telefonu*
13.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 1) ( jeżeli jest inny niż w części C)
Gmina
Miejscowość
Ulica
14.
15.
16.

OŻARÓW
Nr domu

Nr. lokalu

17.

18.

Nr działki w
przypadku
braku numeru
19.

Kod
pocztowy

Poczta

Nr. telefonu

20.

21.

22.

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji
zamieszkuje2) : ( należy podać liczbę mieszkańców)
Nieruchomość wskazana w części D jest:
Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”

☐ zamieszkana (nieruchomość na
której zamieszkują mieszkańcy)
Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia dział F

23.

☐ niezamieszkana, na której powstają
odpady komunalne ( nieruchomości
wykorzystywane
do
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
obiekty
użyteczności publicznej, szkoły, szpitale,
hotele, ogródki działkowe, targowiska itp.)

☐ w części zamieszkała oraz w części
niezamieszkała, na której powstają
odpady komunalne.
Właściciel
takiej
nieruchomości
wypełnia dział F, H i I.

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia
dział H

E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części D niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i
odbierane w sposób selektywny3) ( proszę zaznaczyć
właściwy kwadrat znakiem „x”)

☐ TAK

☐ NIE

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 4)
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Liczba mieszkańców
24.
( proszę wpisać liczbę z pozycji 23, maksymalnie 4 osoby)
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca
25.
( proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat znakiem „x”)
☐
7

26.

zł

Jeżeli zaznaczono TAK w dziale E
Wysokość miesięcznej opłaty ( proszę wypełnić tylko jedno
pole ):
1.W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób
selektywny jest to iloczyn pozycji 24 x 25,
2. w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest to
iloczyn pozycji 24 x 26

27.
(poz. 24 x poz. 25)
(należy podać kwotę w PLN)

☐

12,50 zł

Jeżeli zaznaczono NIE w
dziale E
28.

( poz. 24 X poz. 26)
(należy podać kwotę w
PLN)

F.1. Prowadzenie kompostownika na nieruchomości ( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x” )
Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, prowadzić będę kompostownik
G. Deklaracja zapotrzebowania na pojemniki i worki
Deklaruję następującą ilość
60 l
pojemników przeznaczonych do
magazynowania zmieszanych
odpadów komunalnych
110 l – 120 l

Deklaruje następującą ilość worków 60l
przeznaczonych do magazynowania
segregowanych odpadów komunalnych

☐
papier

szkło

240 l

plastik

1100 l
H. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne 5)
I. Wielkość
II. Stawka opłaty za pojemnik
III. Liczba pojemników, w
IV. Wysokość miesięcznej opłaty
pojemników na
które wyposażona jest
(iloczyn kolumn: IIa x III lub IIb x
odpady
nieruchomość6)
III
komunalne
a. jeżeli
B. jeżeli
zaznaczono TAK w
zaznaczona NIE
dziale E
w dziale E
110 – 120 l
30 zł
70 zł
240 l

60 zł

140 zł

1100 l

200 zł

300 zł

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ( suma kwot z kolumny IV)

29.
(należy podać kwotę w PLN)

I. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (dział F ) oraz w części, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( dział H)
Wysokość opłaty miesięcznej za odpady ( suma kwot: poz. 27
30.
+ poz. 29 lub poz. 28 + poz. 29)
(należy podać kwotę w PLN)
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17
czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. Nr 229, poz. 1619 z późn. zm.)

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

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:

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

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 250) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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 deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym
nastąpiła zmiana.
Objaśnienie:
* nie ma obowiązku podawania numeru telefonu
W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje, dla
każdej nieruchomości.
1)

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych należy dołączyć załącznik, w którym do
każdego budynku przyporządkowana zostanie ilość zamieszkałych w nim osób ( w postaci tabeli zawierającej
następujące elementy: liczbę porządkową, adres nieruchomości, ilość zamieszkałych osób).
2)

Opis selektywnego gromadzenia odpadów znajduje się w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Ożarów, dostępnym na stronie internetowej www.ozarow.pl oraz w Urzędzie Miejskim
w Ożarowie, ul Stodolna 1, 27-530 Ożarów.
3)

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały uchwałą Rady Gminy
w Ożarowie w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, dostępnej na stronie internetowej www.ozarow.pl oraz
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie, ul Stodolna 1, 27-530 Ożarów.
4)

Na przykład: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności
publicznej, szkoły, szpitale, hotele, ogródki działkowe, targowiska, cmentarze, itp.
5)

Zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne o odpowiedniej pojemności ujęte zostały
w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów, dostępnej na stronie
internetowej www.ozarow.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Ożarowie, ul Stodolna 1, 27-530 Ożarów.
6)

