
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/115/2019
Rady Gminy Fredropol
z dnia 11 grudnia 2019 r.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
______________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:          Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

                                          (tekst  jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Składający:                      Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w  

                                          rozumieniu  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Miejsce składania:          Urząd Gminy w Fredropolu, 37-734 Fredropol 15

Nazwa organu:                Wójt Gminy Fredropol

Termin  składania:          W ciągu 14 dni od zamieszkania lub powstania odpadów komunalnych na nieruchomości i do 10 dnia  

                                          miesiąca następującego po miesiącu, w którym  nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

   

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

     □    pierwsza deklaracja                                                

     □    zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji ( korekta deklaracji )  ………………………………….………
                                                                                                                                                                   (dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

Składający:

       □    Właściciel nieruchomości               □    współwłaściciel            □    najemca, dzierżawca 

       □    użytkownik wieczysty                    □    zarządca nieruchomości wspólnej            
       □    inny (podać jaki)……………………………………………………………        

Nazwisko i imię / pełna nazwa podmiotu

Numer PESEL/NIP Nr telefonu Adres e-mail

ADRES ZAMIESZKANIA I KORESPONDENCJI / ADRES SIEDZIBY
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

 C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Obręb/numer działki (wpisać w przypadku braku adresu, nadanego numeru budynku)



D.  KOMPOSTOWNIK ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (odpady zielone)
Oświadczam  że  nieruchomość  wyposażona  będzie  w  przydomowy  kompostownik,  a  uzyskany  kompost  będzie
wykorzystany na potrzeby własne (zaznaczyć właściwy kwadrat).

TAK                                           NIE

E. OBLICZANIE WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….………….
                                                                                                                                                                                                                    (liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej stawki (odpady zbierane w sposób selektywny);

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….…………..zł
             (liczba mieszkańców)                                                     (stawka opłaty za osobę)                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Zwolnienie z części opłaty za posiadany kompostownik osoby zamieszkałej w gospodarstwie ….……………………. zł

                                                    

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..……………..…….….....zł   

        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty minus zwolnienie z części opłaty za posiadany kompostownik)

Należność opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……... zł

                                                                                                                                        (kwotę miesięczną należy pomnożyć przez trzy miesiące)

 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

       ………………………………………                                                 …………………..………………..
                              (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis)

F. 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 (Dz. U. z  2019r., poz. 1438 ze zmianami).
2) Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości obowiązany jest zło-
żyć w Urzędzie Gminy Fredropol, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na da -
nej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, własciciel nieru -
chomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:
Część A,B,C,D i E - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i
czasowo  zamieszkują  mieszkańcy.  Wyliczenie  miesięcznej  opłaty  dla  tego  typu  nieruchomości,  stanowi  iloczyn  liczby  mieszkańców
zamieszkujących  daną  nieruchomość  oraz  stawki  opłaty  zbierane  w  sposób  selektywny  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
przypadającej na jednego mieszkańca.
1)  Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Fredropol.
2)  Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
3) Sposób zbierania odpadów komunalnych podlegał będzie kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, Wójt Gminy Fredropol w drodze decyzji naliczy opłatę podwojoną za oddawanie odpadów niesegregowanych.  
4)  Opłatę należy wpłacać w następujących terminach: 
za I kwartał do 31 stycznia,
za II kwartał do 30 kwietnia,
za III kwartał do 31 lipca ,
za IV kwartał do 31 października,
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Fredropol w Banku Spółdzielczym w Dynowie Filia Fredropol – 61 9093 1020 2016 0160 0090 0014 
w tytule podając adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne lub w kasie Urzędu Gminy Fredropol.

Urząd Gminy w Fredropolu przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej szczegółów jest dostępne na stronie internetowej:  
www.fredropol.pl lub http://www.bip.fredropol.pl     w zakładce Ochrona danych osobowych. 

http://www.bip.fredropol.pl/
http://www.fredropol.pl/

