
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/137/2012
Rady Gminy Wola Uhruska

z dnia 20 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna Art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391)

Składający Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, właścicieli  
nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób 
posiadających  nieruchomość  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  innych  podmiotów  władających 
nieruchomością. 

Termin składania Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego  
mieszkańca lub  powstania  na danej  nieruchomości  odpadów komunalnych.  Właściciele  nieruchomości 
zamieszkałych są obowiązani złożyć pierwszą deklarację w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska

   

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

c Pierwsza deklaracja c Zmiana danych

W razie zmiany danych podać: datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie:

Data zaistnienia zmian: ___ ___ ‒ ___ ___ ‒ ___ ___ ___ ___ r. …....................................................................

….......................................................................................................................................................................
   

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

c 1. właściciel c 2. współwłaściciel c 3. użytkownik wieczysty c 4. jednostka organizacyjna, osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu c 5. inny podmiot władający nieruchomością

c 6. osoba prawna sprawująca zarząd nad nieruchomością wspólną
                 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

c 1. osoba fizyczna c 2. osoba prawna c 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna1) / Nazwisko, imię pierwsze, imię drugie2):

Nazwa skrócona1) / Imię ojca, imię matki2): Data urodzenia2):
 __ __ ‒ __ __ ‒ __ __ __ __ r.

Numer Identyfikacji Podatkowej:
__ __ __ ‒ __ __ ‒ __ __ ‒ __ __ __

REGON1) / PESEL2): Telefon:

ADRES SIEDZIBY1)/ADRES ZAMIESZKANIA2)

Kraj: Województwo: Powiat:

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:
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E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Położenie nieruchomości (adres):
Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Poczta:

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT:

1. Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałej  określonej  w  części  E  deklaracji 

zamieszkuje następująca liczba osób: ..................  (podać liczbę mieszkańców).

2. Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałej  określonej  w  części  E  deklaracji,  

odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny (zaznaczyć właściwy kwadrat):

c TAK c NIE

WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY:

…..................................... x …........................... = …............................................................. zł

(liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

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

(słownie …................................................................................................................................................... zł).

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

H. ADNOTACJE ORGANU

Pola jasne wypełnia właściciel. Wypełnić dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

Pouczenie 
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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 
Przez  podpisanie  niniejszej  deklaracji  wyraża  się  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  celów 
związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wyjaśnienia: 
▪  Obowiązek  złożenia  deklaracji  do Wójta  Gminy  Wola  Uhruska  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  
powstaje  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  
należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Wola Uhruska w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
▪ Stawkę opłaty od osoby oraz niższą dla segregujących i wyższą dla niesegregujących ustali Rada Gminy Wola Uhruska. Stawki będą 
podawane do publicznej wiadomości. 

Objaśnienia:
1) Dotyczy podmiotu niebędącego osoba fizyczną.            

2) Dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną.
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