POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN WŁAŚCIWY. NALEŻY WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI

PESEL / REGON (niepotrzebne skreślić)

Nr dokumentu

Status

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.
250 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy
Myślenice, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty albo
zmiany wysokości zobowiązania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLENICE, RYNEK 8/9, 32-400 MYŚLENICE
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja

□ nowa deklaracja

□ korekta deklaracji

Przyczyna zmiany / korekty deklaracji:

Data powstania obowiązku / zaistnienia zmiany:
……....../….....…../……....…....…. r.

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość

□ współwłaściciel, współposiadacz

□ inny podmiot władający nieruchomością

w zarządzie lub użytkowaniu

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

** - dotyczy osób fizycznych

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna

□ jednostka organizacyjna

□ osoba prawna

nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna* / Imię i nazwisko**

e-mail:

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli jest inny niż w pozycji D.2.)
Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr działki (gdy brak numeru domu)

F. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYLICZENIA OPŁATY
Liczba osób zameldowanych

Liczba osób zameldowanych na terenie nieruchomości wskazanej w części E:
F.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji na stałe zamieszkuje:

Liczba mieszkańców

F.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji czasowo zamieszkuje1):
miesiąc

liczba
mieszkańców

miesiąc

liczba
mieszkańców

miesiąc

liczba
mieszkańców

miesiąc

styczeń

kwiecień

lipiec

październik

luty

maj

sierpień

listopad

marzec

czerwiec

wrzesień

grudzień

liczba
mieszkańców

F.3. Wyjaśnienie nieobecności osób wykazanych w części F.2.

□ szkoła / studia (nazwa i adres szkoły / uczelni): ..............................................................................................................…………...........……….……......……
□ praca na terenie kraju (nazwa i adres siedziby firmy): ................................................................................…………............……......…...............……..………
□ praca za granicą (nazwa kraju, nazwa i adres siedziby firmy): ...........................................................................................…...…………....…….………...……
□ inne (wyjaśnić jakie): ..........................................................................................................................................……….........……..….……….................……..
F.4. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób:

□ selektywny

□ nieselektywny

stawka opłaty2): ……. zł/os./m-c

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
miesiąc

miesięczna wysokość opłaty

miesiąc

(wysokość stawki opłaty2) x liczba mieszkańców
zamieszkujących stale i czasowo)

styczeń

lipiec

luty

sierpień

marzec

wrzesień

kwiecień

październik

maj

listopad

czerwiec

grudzień

miesięczna wysokość opłaty
(wysokość stawki opłaty2) x liczba mieszkańców
zamieszkujących stale i czasowo)

kwartał

kwartalna wysokość opłaty

I
II
III
IV
roczna wysokość opłaty

H. LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE3):
....................................................................................................................................................................................................………................................……
....................................................................................................................................................................................................………................................……
....................................................................................................................................................................................................………................................……
....................................................................................................................................................................................................………................................……
....................................................................................................................................................................................................………................................……
I. ZAPOTRZEBOWANIE NA DODATKOWE WORKI:
Deklaruję zapotrzebowanie na dodatkowe worki:

□ worek pomarańczowy (na pieluchy jednorazowe)

□ worek czarny (na odpady zielone)

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Rynek 8/9 danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych).
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwot opłaty z poz. G lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

(miejscowość i data)
1)

(czytelny podpis)

Dotyczy w szczególności uczniów, studentów, osoby pracujące poza miejscem zamieszkania.

Uczniowie, studenci zamieszkujący poza terenem Gminy Myślenice powinni zadeklarować min. 3 miesięczny okres zamieszkania na terenie Gminy Myślenice.
Osoby zamieszkujące w innej gminie lub poza granicami RP w związku z miejscem pracy powinni zadeklarować min. 1 miesięczny okres zamieszkania na terenie Gminy Myślenice.
Właściciele domków letniskowych deklarujący zamieszkanie na terenie nieruchomości powinni zadeklarować min. 6-cio miesięczny okres zamieszkania na terenie Gminy Myślenice.
2)

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotyczy nieruchomości z utrudnionym dojazdem. Należy wskazać lokalizację pojemników i worków, z której przewoźnik będzie je w stanie odebrać. (nr posesji, nr działki, inne
orientacyjne punkty pozwalające zlokalizować miejsce ustawienia pojemników i worków). Należy załączyć mapę w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników i
worków.
3)

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

