DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami ).
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Mikołajki Pomorskie. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Miejsce składania: Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich,
ul. Dzierzgońska 2, 82 - 433 Mikołajki Pomorskie.
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie
ul. Dzierzgońska 2
82 - 433 Mikołajki Pomorskie
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat):
Pierwsza deklaracja
Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
Uzasadnienie zmiany danych:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Data zmiany……………………………….
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ( zaznacz właściwy kwadrat)
właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
inny podmiot.........................................................................................................................
D. DANE SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJE
Imię i nazwisko ( dotyczy osób fizycznych)/
PESEL...........................................
ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu
Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Adres poczty elektronicznej
właściciela nieruchomości2

Numer telefonu właściciela
nieruchomości2

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić w przypadku, gdy adres korespondencji jest
inny niż adres siedziby/zamieszkania)
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr domu
Nr lokalu
Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPDAY KOMUNALNE
Gmina
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje
.........................................................
(należy podać liczbę mieszkańców)
Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny/ nieselektywny 3
Wysokość miesięcznej opłaty:
……………..
(ilość osób)

X

……………………… =
(stawka opłaty)

……………………..................
(wysokość miesięczna opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: …………….
(słownie zł:………………………………………………………………………………………….)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób
zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej
w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
Opłatę należy uiszczać na właściwy rachunek bankowy Gminy Mikołajki Pomorskie.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, raz na miesiąc w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca.

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.

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

……………………………………………
( czytelny podpis)

Pouczenie:
1. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty z opłaty z poz. E, lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1619 ze zmianami).
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2013r. poz. 1399 ze zmianami) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także w przypadku
przystąpienia lub odstąpienia od zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Objaśnienia:
1

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.
Dane nieobowiązkowe.
3
Niepotrzebne skreślić.
2

Adnotacje Urzędowe:
…………………………………………….
(data przyjęcia deklaracji)

…………………………………………
(podpis osoby przyjmującej deklarację)

