(kod kreskowy)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/178/2016
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 14 lipca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 250)
- Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4, ust. 2a i ust 3
w/w ustawy jest zobowiązany złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca ( art. 6m
ust. 1 ustawy) lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
(art. 6m ust. 2 ustawy)
- Miejsce składania: Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
- Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Gminy Kozienice

Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
(odpowiednie zaznaczyć)

o

pierwsza deklaracja *

o

nowa deklaracja – zmiana danych zawartych w deklaracji *

o

korekta deklaracji*

* Z dniem

…………………

ADRES NIERUCHOMOŚCI:
(należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne)

PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ:
(odpowiednie zaznaczyć)

o
o
o

właściciel, współwłaściciel
użytkownik wieczysty, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa
inny podmiot władający nieruchomością

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA, NR PESEL LUB REGON SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

ADRES DO KORESPONDENCJI /WYPEŁNIJ JEŻELI JEST INNY NIŻ WSKAZANY POWYŻEJ/:

TELEFON KONTAKTOWY1.............................
ADRES E-MAIL1.............................................................
IMIĘ I NAZWISKO/ NR PESEL MAŁŻONKA2:

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY MAŁŻONKA:

ADRES DO KORESPONDENCJI /WYPEŁNIJ JEŻELI JEST INNY NIŻ WSKAZANY POWYŻEJ/:

TELEFON KONTAKTOWY1.............................
ADRES E-MAIL1.............................................................
OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DEKLARACJI ODPADY
BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB:
(odpowiednie zaznaczyć)

o

selektywny

o

nieselektywny

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ:
…………………………………………………………………………
(liczba osób zobowiązanych ponosić opłaty)

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY:
(liczona jako iloczyn liczby osób zobowiązanych ponosić opłaty oraz odpowiedniej stawki opłaty ustalonej uchwałą
Rady Miejskiej w Kozienicach)

..................................................
OŚWIADCZENIE I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ:
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………
(imię i nazwisko)

…… ……………………………………………
(imię i nazwisko)

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

Pouczenia:
Zadeklarowaną
opłatę
należy
uiszczać
bez
wezwania,
przelewem
na
rachunek
bankowy
w Banku PEKAO S.A. O/Kozienice Nr 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382, w kasie Urzędu Miejskiego w Kozienicach,
ul. Parkowa 5 lub u inkasenta.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619).
Objaśnienia do wypełnienia deklaracji:
1 – dane nr telefonu oraz e-mail umieszczane dobrowolnie,
2- nie wypełnia małżonek jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność łączną - małżeńską,
3 – Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4
Ustawy zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku
podmioty, o których mowa w art. 2 ust 1. pkt 4 Ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać podmiot
zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy i załączyć ją do deklaracji.
4 Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku 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 wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich
braku - uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym
charakterze.
5
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane są wyłącznie dla nieruchomości
zamieszkałych.
6 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - należy zaznaczyć:
*pierwsza deklaracja - gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy,
*nowa deklaracja – zmiana danych zawartych w deklaracji
– gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, ( zmiana
liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób
selektywny) w związku z zaprzestaniem zamieszkiwania na nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 u.c.p.g.)
*korekta deklaracja- w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (np: zmiana nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio
złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych omyłek, (art. 81§ 2
Ordynacji podatkowej)

Adnotacje Organu Gminy
...........................................................................................................

