								
                                                                                                                                           Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/211/2012             Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2012r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2012r. , poz.391 z późn. zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

 położonych na terenie Gminy Koźminek
Miejsce składania:
Urząd Gminy Koźminek,  ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
Termin składania:
pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31 marca 2013r. , 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśniecie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty
Termin płatności
opłatę należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc w terminach:  do 15 dnia  każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu , w którym odebrano odpady, począwszy od 15 sierpnia 2013 roku - w kasie Banku lub przelewem na konto Gminy Koźminek w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady, z dopiskiem – opłata za odbiór odpadów.

A. Organ właściwy do złożenia deklaracji
WÓJT GMINY KOŹMINEK 
Ul. Kościuszki 7
62 – 840 Koźminek

B. Obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ Pierwsza deklaracja
□Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji


data zaistnienia zmiany:     ............     -      ............     -     ....................
                                                (dzień)           (miesiąc)              (rok)

C. Składający deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ 
właściciel, użytkownik  wieczysty lub posiadacz
□
współwłaściciel, współposiadacz
□
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□
inny podmiot władający nieruchomością (np. dzierżawca, najemca)

D. Dane składającego deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
□osoba fizyczna
□osoba prawna
□jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Imię i nazwisko*/Nazwa pełna*

Identyfikator REGON	
_   _   _   _   _   _   _   _   _    


PESEL


_   _   _   _   _   _   _   _   _    _   _ 
Adres siedziby/adres zamieszkania
Telefon:
Województwo:

Powiat:
Gmina:

Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:

Kod pocztowy:
Poczta:

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Kraj:
Województwo:

Powiat:
Gmina:

Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:

Kod pocztowy:
Poczta:
Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:	


F. Rodzaj odbieranych odpadów (odpowiednie zaznaczyć znakiem x)
F.1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób 
□ 

nieselektywny (odpady komunalne nie podlegające segregacji) 
F.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób 
□

selektywny
F.3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób
□
selektywny wraz z kompostowaniem


Obowiązująca wysokość stawki opłaty;
□ 

przy deklarowanym braku selektywnej zbiórki odpadów – 10,00zł/osobę zamieszkującą nieruchomość /miesiąc 
□

przy zdeklarowanej zbiórce selektywnej – 6,00zł /osobę zamieszkująca nieruchomość /miesiąc
□

przy deklarowanej zbiórce selektywnej oraz dodatkowo złoży deklarację o kompostowaniu odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji – 5,00zł/osobę zamieszkującą nieruchomość /miesiąc


G. Liczba mieszkańców nieruchomości (dotyczy tylko właścicieli zamieszkałych nieruchomości)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:

......................................................................................................................
(należy podać słownie liczbę mieszkańców)
Nazwisko i imię osób zamieszkujących na terenie nieruchomości wskazanej w części E. Pole nie dotyczy budynków wielomieszkaniowych.
L.p
Nazwisko i imię
L.p.
Nazwisko i imię

1.

7.


2.

8.


3.

9.


4.

10.


5.

11.


6.

12.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  przy zdeklarowanej zbiórce  selektywnej*/nieselektywnej*/selektywnej z kompostowaniem*  wynosi ( obliczana jako iloczyn ilości zdeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ):

.................................................................. x ...................................................................... = ..............................................................................................
(liczba osób zamieszkujących                  ( miesięczna stawka opłaty                           (wysokość miesięcznej opłaty)
dana nieruchomość)                                   za osobę)


H. Informacja na temat zagospodarowania ścieków i odpadów biodegradowalnych (odpowiednie zaznaczyć znakiem x)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:
□ 

wyposażona jest w kompostownik i kompostowane są w nim odpady biodegradowalne ............................................kg/m-c
□

będę oddawał/a odpady biodegradowalne do firmy odbierającej odpady komunalne
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji ścieki odprowadzone są do:
□ 

sieci kanalizacyjnej
□

szamba o pojemności.................................................m3
□

przydomowej oczyszczalni ścieków..........................................................m3/doba


I. Oświadczenie i podpis składającego deklarację*/ osoby reprezentującej składającego deklarację*.

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Koźminek danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego / dotyczy osób fizycznych/. 
                                                         
        (miejscowość i data)                                                                                                                                                                                            (czytelny podpis)

J. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:
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 2012 r., poz. 1015 ze zm.).


POUCZENIA I OBJAŚNIENIA:

W przypadku nie wpłacenia w określonych  ustawowo terminach kwoty opłaty 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 (Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm..)

	Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do siedziby Urzędu Gminy Koźminek w terminie do 31.03.2013 r. lub 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez Gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


	W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel (współwłaściciel, użytkownik) nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


	Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej trzech miesięcy.


	Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.


	Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości zamieszkałych za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.


	W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Gmina Koźminek 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.


	Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy  Koźminek, lub pocztą na wskazany wyżej adres. 


	W przypadku Wspólnot mieszkaniowych deklarację składa zarząd.















* niepotrzebne skreślić

