POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI , DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
2. NR dokumentu

1.Numer Identyfikacji Podatkowej/lub PESEL

Załącznik
do uchwały nr V/30/15
Rady Miejskiej w Józefowie
z dnia 25 marca 2015 r.

……………………………………………………………………………………

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości
a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów..

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Burmistrz Józefowa, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, albo też w razie
wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku zmiany stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja
określająca wysokość opłaty.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od (data)……………………………………….
Nowa deklaracja – zmiana danych od (data)………………………………………………………
Korekta deklaracji od (data)………………………………………..(wraz z korektą deklaracji należy złożyć pisemnie uzasadnienia przyczyny korekty
— art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa)

B. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5.Rodzaj podmiotu(zaznaczyć właściwy kwadrat):
właściciel

współwłaściciel

użytkownik

użytkownik wieczysty

zarządca

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*Dotyczy właścicieli nieruchomości będącymi osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędącymi osobami fizycznymi
(w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)*** wypełnienie nieobowiązkowe
Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując X)
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Nazwisko i imiona*/pełna nazwa**
Numer Pesel*/Identyfikator REGON**

Numer NIP**

Nr telefonu

Imię ojca

Imię matki

e-mail właściciela nieruchomości***

D. ADRES ZAMIESZKANIA ∗/ ADRES SIEDZIBY∗∗
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr. domu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu
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F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA I POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części E deklaracji dokonuję selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK

NIE

G. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT (wybrać opcje właściwą dla danej nieruchomości)
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji
w zabudowie jednorodzinnej znajduje się: (wpisać liczbę gospodarstw)
gospodarstwo jednoosobowe

gospodarstwo wieloosobowe – zamieszkuje……………osoba/osób

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji
w zabudowie wielorodzinnej znajduje się: (wpisać liczbę gospodarstw)
gospodarstw jednoosobowych

gospodarstw wieloosobowych

H. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Opłata miesięczna od gospodarstwa domowego zgodnie z treścią uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia15 grudnia 2014 r.
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r poz. 4469),
kwota opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi:
dla gospodarstwa jednoosobowego 9 zł miesięcznie
dla gospodarstwa wieloosobowego 18 zł miesięcznie
kwota opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny wynosi:
dla gospodarstwa jednoosobowego 18 zł miesięcznie
dla gospodarstwa wieloosobowego 36 zł miesięcznie

I. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY
(wpisuje składający deklarację)

Kwota/miesiąc……………………zł……….. gr
J. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

…………………………………………………………
(czytelny podpis)

L.ADNOTACJE ORGANU

∗ -dotyczy podmiotu niebędącego osoba fizyczną

∗∗ -dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

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 2012r., poz. 1015 ze zmianami).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Józefowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym
na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec
3) W przypadku zmiany:
•
właściciela, użytkownika posiadacza współwłaściciela, współużytkownika lub współposiadacza lub innego podmiotu władającego nieruchomością
•
terminu rozpoczęcia lub zakończenia zamieszkiwania nieruchomości
•
zmiany trybu zbierania i przekazywania odpadów
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Józefowa nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL
2) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała zawarta w punkcie H deklaracji.
3) Opłatę z pozycji I należy wpłacać w terminach kwartalnych jak podatki. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Józefów,
Nr. konta: 13964410332007330014010001, w tytule podając i mię i nazwisko wpłacającego oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
lub w drodze inkasa oraz w kasie urzędu.
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