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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

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

Miejsce składania : Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14 62-270 Kłecko
A. Obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
zmiana danych w deklaracji 1)

pierwsza deklaracja

korekta deklaracji 2)

B. Składający deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel
zarządca

współwłaściciel
inny

3)

użytkownik

posiadacz samoistny

........................... (jaki)

C.1 Dane składającego deklarację
Rodzaj składającego :
osoba fizyczna

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nazwa pełna/ imię nazwisko

*Identyfikator REGON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.2 Adres zamieszkania / siedziby i dane kontaktowe
ADRES:

TEL.

E- MAIL:

*wypełnienie nieobowiązkowe

D. Adres nieruchomości ( gospodarstwa domowego ), na której powstają odpady komunalne
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

GMINA

POCZTA

TEL.

NR LOKALU

KŁECKO
D.2 Typ nieruchomości
dom jednorodzinny
budynek wielolokalowy

dom dwurodzinny
mieszkanie

inne………………………….(jakie)

E.1 Informacje o nieruchomości – dotyczy właścicieli nieruchomości na której
1. Oświadczam , że na terenie nieruchomości/lokalu* wskazanego w części D znajduje się
jednoosobowe gospodarstwo domowe- ……….szt.
2. Oświadczam , że na terenie nieruchomości/lokalu* wskazanego w części D znajduje się
dwuosobowe gospodarstwo domowe- ……... szt.
3. Oświadczam , że na terenie nieruchomości/lokalu* wskazanej w części D znajduje się
gospodarstwo domowe zamieszkałe przez trzy i więcej osób- ……. szt.
4. Oświadczam , że na terenie nieruchomości/lokalu * wskazanej w części D zamieszkuje
......................... osób .
*niepotrzebne skreślić

E.1 Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Odpady są zbierane w sposób:
selektywny

nieselektywny

E.2. Opłata
Stawki opłaty miesięcznej dla jednoosobowych gospodarstw domowych, za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi w sposób :

selektywny : 11 zł

nieselektywny : 18 zł

…………………………………. x ………………………………=………………………………….
ilość gospodarstw domowych z E.1.1

stawka

iloczyn

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi..................................zł
słownie: .....................................................................................................zł
Stawki opłaty miesięcznej dla dwuosobowych gospodarstw domowych, za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi w sposób :

selektywny : 22 zł

nieselektywny : 35 zł

…………………………………. x ………………………………=………………………………….
ilość gospodarstw domowych z E.1.2

stawka

iloczyn

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi..............................zł
słownie: .....................................................................................................zł
Stawki opłaty miesięcznej dla gospodarstw domowych powyżej dwóch osób, za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi w sposób :

selektywny : 27 zł

nieselektywny : 46 zł

………………………… x ………………………=………………………….
ilość gospodarstw domowych z E.1.3

stawka

iloczyn

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi...............................zł
słownie: .....................................................................................................................................................zł
Opłatę należy wnosić w trybie miesięcznym na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.

F. Podpis składającego deklarację/ osoby upoważnionej do składania deklaracji

…........................................

.........................................

(miejscowość i data )

( czytelny podpis)

Adnotacje Organu :

formalno-prawnym,
z powodu………………………………………………………………………………………….
Przed podpisaniem deklaracji pracownik urzędu odczytał zobowiązanemu treść całego dokumentu,
…………………………………………
Kłecko, dn……………….. …..

…………………………..

Objaśnienia :
1. Zmianę danych w deklaracji należy złożyć m.in. w przypadku zmiany ilości osób w gospodarstwie
domowym/ gospodarstw domowych oraz sposobu gromadzenia odpadów.
2. Korektę deklaracji należy złożyć w przypadku: nieprawidłowego wypełnienia deklaracji, błędnych
obliczeń lub oczywistych pomyłek pisarskich. Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia wraz
z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.81 ustawy Ordynacja
podatkowa.
3. W przypadku złożenia deklaracji przez inny podmiot niż właściciel nieruchomości (np. najemca),
podmiot składająca deklarację zobowiązany jest do okazania pisemnej umowy zawartej między nim
a właścicielem lokalu wskazującą, że to on jest zobowiązany do wykonywania obowiązków
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządki w gminach ciążą na niej (art. 2 ust 2a
ustawy).

Termin składania
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację, w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko,
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowania
odpadami komunalnymi lub określenia w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstałych na
danej nieruchomości właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Pouczenie :
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego
z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

zgodnie

Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

G. Wypełnia organ - w przypadku zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr………………................ z dnia………………
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :
- dla gospodarstw jednoosobowych
- dla gospodarstw dwuosobowych
- dla gospodarstw wieloosobowych

selektywna ………… zł nieselektywna…………. zł
selektywna ………… zł nieselektywna…………. zł
selektywna ………… zł nieselektywna…………. zł

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach właściciel nieruchomości o zmianie stawek został powiadomiony pismem
znak……………………... z dnia……………..

