Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr IX/40/2015
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady oraz nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku,
położonych na terenie Gminy Regimin
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
Urząd Gminy w Regiminie

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.Nazwa i adres siedziby organu
Wójt Gminy Regimin
Regimin 22
06-461 Regimin
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Pierwsza deklaracja
□ Korekta deklaracji
Data zmiany:____________________ (dd-mm-rrrr)
3. Powód złożenia deklaracji:
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej
C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pola oznaczone * dotyczą osób fizycznych

Pola oznaczone ** dotyczą pozostałych podmiotów

5. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa podmiotu**

6. Imię ojca, imię matki* (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie
nadano numeru PESEL)

7. PESEL*

8. NIP**

9. Numer telefonu
Stacjonarny:

komórkowy

10. KRS **
11. Adres e-mail
C. 2. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
12. Kraj

13. Województwo:

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Numer
domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

18. Numer lokalu

D. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (współwłasność rozumiana również jako wspólność
ustawowa małżeńska)
Pola oznaczone * dotyczą osób fizycznych

Pola oznaczone ** dotyczą pozostałych podmiotów

22. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa podmiotu**

23. Imię ojca, imię matki* (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej
nie nadano numeru PESEL)
24. PESEL*
25. NIP**
26. Numer telefonu
Stacjonarny:

komórkowy

27. KRS **
28. Adres e-mail
D. 1. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY** WSPÓŁWŁAŚCICIELA
Podać, jeśli adres zamieszkania współwłaściciela jest inny niż adres składającego deklarację

29. Kraj

30. Województwo:

31. Powiat

32. Gmina

33. Ulica

34. Numer domu

36. Miejscowość

37. Kod pocztowy

38. Poczta

35. Numer lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
39. Miejscowość
40. Ulica
41. Nr domu/ nr lokalu/ nr działki
(w przypadku nie nadania nr
domu)
E. 1. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ,
KOMUNALNE
42. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ
□ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
……………………………………………………………………..……………

NA

KTÓREJ

POWSTAJĄ

ODPADY

□ ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE
□ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ***

***podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem,
posiadanie bez tytułu prawnego

E. 2. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwe)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości
43.
44.
wskazanej
□ TAK
□ NIE
w części E. odpady komunalne
będą zbierane i odbierane w sposób selektywny
F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. zamieszkuje
………………. osób.
(liczba mieszkańców)

F. 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY
X

……………………………

liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

………………………….……..

=

stawka opłaty w zależności
od ilości osób (patrz objaśnienia)

0.00

___________________________zł

wysokość opłaty w zł

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
G. 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY
……………………………..

liczba pojemników

X

………………………..…...……..

stawka opłaty w zależności
od wielkości pojemnika (patrz objaśnienia)

=

0.00

_________________________

zł

wysokość opłaty w zł

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE
JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU.
H. 1. USTALENIE RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY ZA ROK
Dla nieruchomości, na której odpady będą zbierane i odbierane w sposób
SELEKTYWNY
Stawka ryczałtu / rok dla 1 obiektu
___________________ zł/rok
Dla nieruchomości, na której odpady będą zbierane i odbierane w sposób ZMIESZANY
Stawka ryczałtu / rok dla 1 obiektu
____________________ zł/rok

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane wykazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym.
____________________________
( miejscowość i data wypełnienia deklaracji)

________________________________
(czytelny podpis)

J. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie: 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.).

Objaśnienia:

1. Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i
osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością
zamieszkałą. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych, w takim
przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do
wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca obowiązany jest złożyć odrębną
deklarację dla każdej nieruchomości.
3. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały uchwałą Rady Gminy w Regiminie w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
dostępnej na stronie www.regimin.pl.
4. W przypadku, gdy deklaracja jest składana przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć
dokument potwierdzający pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2014 poz. 1628 ze zm.).
5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzenie odpadów zmieszanych
wraz z zaległymi odsetkami.
6.W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.
7.Opłatę należy wpłacać do 15- dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Regiminie w tytule podając
adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne.

