Nr 1 do

Nr XXVIII/94/2013

Rady Gminy
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Deklaracja o

za gospodarowanie odpadami komunalnymi -

DEKLARACJA O
KOMUNALNYMIRok

ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI
na których
deklaracji...........................

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13
1996 r. o utrzymaniu
i
w gminach
( Dz. U z 2012 r. poz. 391 ).
:
na terenie Gminy
(
w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
i
w gminach:
organizacyjne i osoby
w
lub
a
inne podmioty
Termin
w terminie 14 dni od zaistnienia
na powstanie,
na

1. Miejsce
Wójt Gminy
60
32-241
2. Cel

na których

oraz jednostki
uiszczenia

lub zaistnienia

deklaracji:

deklaracji

deklaracji
3. Podmiot

korekta deklaracji
do

deklaracji:
najemca,
wieczysty

wspólnej

inny .........

4. Dane identyfikacyjne
Nazwa*

Nazwisko

Adres

PESEL/REGON*

Imiona rodziców

Telefon

Adres
na której
odpady / ( dotyczy osób fizycznych)
Adres siedziby ( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych)
Nr domu

Adres do korespondencji

5. Ustalanie

jest inny

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

adres

–





,

na

wskazanej w pkt. 4 niniejszej deklaracji odpady :

zbierane i odbierane w sposób selektywny
nie

zbierane i odbierane w sposób selektywny
na terenie
wskazanej w pkt. 4 niniejszej deklaracji odpady
biodegradacji
zagospodarowane w przydomowym kompostowniku

TAK o
.....................
NIE
( w przypadku zaznaczenie TAK
jego
, na
wskazanej w pkt. 4 niniejszej deklaracji
zameldowanych jest …................. osób,
…................. osoby.
( w przypadku
osób zameldowanych a
pisemnego
tego stanu np w postaci
podmiotu
deklaracji)
6.
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Rodzaj
domowego

gospodarstwa
gospodarstw
domowych
1

2

o

stawka
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
3

do

(kol. 2x3)

4

Gospodarstwo
1- osobowe
Gospodarstwo
2- osobowe
Gospodarstwo
3- osobowe i

Razem

7.

i podpis

mi znane przepisy kodeksu karno skarbowego o
za podanie danych niezgodnych z
Zgodnie z art.23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
zm.)
na przetwarzanie przez
Gminy
danych
mojej osoby w celu przeprowadzenia
administracyjnego.

…....................................
i data

…............................................
czytelny podpis

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi
do wystawienia
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005r., Nr 299, poz 1954 z
Zgodnie z art.6 o ww. ustawy w razie
deklaracji o
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionymi
co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy
w drodze decyzji,
pod
uzasadnione szacunki.
jest
14 dni od zamieszkania na danej
pierwszego
W przypadku
zmiany danych
ustalenia
,
w przypadku
zmiany przez
stawki
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w zmienionej
uiszcza
za
, w którym
zmiana.
na
zamieszkuje dwa lub
gospodarstw domowych,
tej
o
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dane zawarte w deklaracji
weryfikowane na podstawie danych
w
Gminy.
na konto bankowe, u inkasenta lub w kasie
Gminy





