Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/175/13
Rady Gminy w Skórcu
z dnia 12 czerwca 2013 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM

Podstawa prawna
Składający
Termin składania

Miejsce składania

art. 6m ustawy z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z poźn. zm.)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w
rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Pierwszy termin składania do 15 maja 2013 r. lub w ciągu 14 dni od
dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji
Urząd Gminy w Skórcu

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji
(dzień – miesiąc – rok)
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający:
Właściciel nieruchomości
Współwłaściciel
Użytkownik wieczysty
Zarządca nieruchomości

Najemca
Inny

NAZWISKO i IMIĘ :
C. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj:
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPAŁTY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Oświadczam,
że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……....…..........
(liczba mieszkańców)
a odpady komunalne gromadzone będą w sposób:
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SEGREGOWANY

ZMIESZANY
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Wysokość opłaty miesięcznej:
….…………........…X ……………............................… = ……………………….………… zł
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty ustalona uchwałą (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)
Rady Gminy w Skórcu)
F. SPOSÓB ZAPŁATY
Wyliczoną opłatę należy wpłacić do 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy
nr …………………………………………………………………………………
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

......................................................(miejscowość i data)...……....................................... (czytelny podpis)
H. 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 2005 r. Nr
229, poz. 1954 z późn. zm.).
2. W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Skórzec określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
Objaśnienia:
1. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała Rady Gminy
w Skórcu.
2. Na potwierdzenie danych zawartych w deklaracji, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w formie załączników do deklaracji:
a) listę osób zamieszkałych na terenie nieruchomości,
b) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
3. Za osobę zamieszkałą na terenie danej nieruchomości uważa się osobę, która przebywa w miejscu
oznaczonym adresem, w którym koncentrują się jej więzi osobiste oraz najczęściej spędza codzienny czas wolny
od pracy i do którego zwykle powraca niezależnie od czasowych nieobecności związanych
w szczególności z wypoczynkiem, odwiedzinami u krewnych i przyjaciół, nauką, wykonywaniem pracy lub
leczeniem. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem
zamieszkania powyżej 2 miesięcy (internat, stancja, itp.).
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