DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY JEZIORZANY
*składający deklaracje wypełnia pola jasne
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne, położonych na
terenie gminy Jeziorzany

Miejsce składania
deklaracji:
Nazwa i adres siedziby
organu właściwego do
złożenia deklaracji

Urząd Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany .
Wójt Gminy Jeziorzany
Urząd Gminy Jeziorzany
Ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□
□

właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz

□

współwłaściciel, współposiadacz

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
innych podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego ( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

osoba fizyczna

□

□

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

osoba prawna

Imię i nazwisko ( dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

1.
PESEL ( dotyczy osób fizycznych) / NIP ( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej)

2.
Adres zamieszkania/ Adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

3.

4.

5.

Gmina

Ulica

Nr domu/ nr lokalu

6.

7.

8.

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer telefonu

9.

10.

11.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina
Ulica
Nr domu/ nr lokalu/ nr działki ( w
przypadku nie nadania nr domu)

12.

13.

14.

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer telefonu

15.

16.

17.

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej
deklaracji zamieszkują:

18.
( należy podać liczbę mieszkańców)

Imię i nazwisko
osób zamieszkujących na terenie
nieruchomości wskazanej w części D
( w przypadku większej liczby mieszkańców,
dane należy zamieścić w odrębnym
załączniku). Pole nie dotyczy budynków
wielomieszkaniowych .

1……………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………

Nieruchomość wskazana w części D jest:
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

Zamieszkała

( nieruchomość na której zamieszkują
mieszkańcy)

Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia dział E, F, I

□

niezamieszkała, na której powstają odpady
komunalne
(nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej,
szkoły, cmentarz, targowisko, ogródki działkowe)

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział

E, G, I

E. Oświadczenie, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części D niniejszej deklaracji niniejszej
deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w
sposób selektywny *)

□

w części zamieszkała oraz w części nie
zamieszkała, na której powstają odpady
komunalne

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia

dział E, F, G, H, I

□

TAK

□

NIE

OBLICZENIE WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
Liczba mieszkańców
19.
( proszę wpisać liczbę z poz. 18)

Miesięczna stawka opłaty za jednego
mieszkańca

20.

21.

□

( proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat )

□

7,00 zł. .

16,00 zł.

Jeżeli zaznaczono TAK w dziale E

Jeżeli zaznaczono NIE w dziale E

22.

23.

(poz.19 x poz. 20)

(poz.19 x poz. 21)

( należy podać kwotę w PLN)

( należy podać kwotę w PLN)

Wysokość miesięcznej opłaty
(proszę wypełnić tylko jedno pole:
1 W przypadku odpadów zbieranych i
odbieranych w sposób selektywny =
odpady zmieszane jest to iloczyn
pozycji 19x20
2 W przypadku wyłącznie odpadów
zmieszanych jest to iloczyn pozycji
19x21)

Czy nieruchomość wskazana w części
D niniejszej deklaracji wyposażona
jest w kompostownik?

□

□

TAK

NIE

( w przypadku zaznaczenia pozycji TAK, proszę
podać pojemność kompostownik)

24.

m³

G. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne ** )
Wielkość pojemników
II. Stawka opłaty za pojemnik
III. Liczba
IV. Wysokość
na odpady zmieszane
pojemników
miesięcznej opłaty
a Jeżeli
b Jeżeli
(miesięcznie)***)
( iloczyn kolumn IIa x
(niesegregowane)
zaznaczona TAK
zaznaczono NIE w
III lub
w dziale E
dziale E
IIb x III)

120 l
28 zł.
48 zł.
240 l
38 zł.
68 zł.
1100 l
130 zł.
190 zł.
KP-5
480 zł.
KP-7
580 zł.
Wysokość opłaty miesięcznej zagospodarowanie odpadami komunalnymi /
suma kwot z kolumny IV/

25.
( należy podać kwotę w PLN)

H. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy ( dział
F) oraz w części na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ( dział G)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
/ suma kwot: Poz. 22 + poz. 25 lub Poz. 23 +poz. 25/

26.
( należy podać kwotę w PLN)

I.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity –Dz. U. z 2016r.
,poz. 922) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany danych
dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego/ dotyczy osób fizycznych/.

……………………………………………………
( miejscowość i data)

……………………………………………….
(czytelny podpis)

