DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289
z późn. zm.)
Formularz przeznaczony do właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele
nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Gminy Moszczenica
Urząd Gminy Moszczenica
ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica

Podstawa
prawna
Składający

Miejsce
składania

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Moszczenica
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
□ PIERWSZA DEKLARACJA

□ ZMIANA DANYCH

W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"
□ OSOBA FIZYCZNA
□ OSOBA PRAWNA
□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA *:
IDENTYFIKATOR PODATKOWY 1):
IMIĘ OJCA:

2)

PESEL:
IMIĘ MATKI:

NIP:
2)

REGON:

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY* oraz dane kontaktowe
Kraj:
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu/Nr. Lokalu

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość:

Nr domu/Nr. Lokalu

Ulica:
Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów (tylko dla nieruchomości niezamieszkałej)

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"
□ POSIADANIE3)

□

WŁASNOŚĆ

□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ

□

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

□ ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE

G. OŚWIADCZAM, ŻE:
□ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą
□ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

G1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje:

…………………….. os.

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ:
ILOŚĆ OSÓB

STAWKA

OPŁATA MIESIĘCZNA

PŁATNOŚĆ KWARTALNA

KWARTAŁ

TERMIN PŁATNOŚCI

I KWARTAŁ

15. 03.20….

II KWARTAŁ

15. 05.20…

III KWARTAŁ

15. 09.20…

IV KWARTAŁ

15. 11.20…

G2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (zabudowanych i niezabudowanych)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady komunalne wytwarzane są w następujących miesiącach: styczeń, luty,
marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień*.

Sposób wyliczenia opłaty (ilość pojemników 120 l zapełnianych w ciągu miesiąca odpadami komunalnymi 4 x stawka):
Ilość pojemników

Stawka

Opłata miesięczna

Płatność kwartalna

Kwartał

Termin Płatności

15. 03.20….
15. 05.20…
15. 09.20…
15. 11.20…
G3. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - (Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe)
I KWARTAŁ
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
IV KWARTAŁ

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY (ilość domków letniskowych/innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe x stawka=
opłata roczna /4 kwartały = opłata kwartalna):
ILOŚĆ

STAWKA

OPŁATA ROCZNA

KWARTAŁ

TERMIN PŁATNOŚCI

I KWARTAŁ

15. 03.20….

II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
IV KWARTAŁ
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

15. 05.20…
15. 09.20…
15. 11.20…

………….…………………………………………..
/miejscowość, data/

PŁATNOŚĆ KWARTALNA

…………...………..………………………………………..
/czytelny podpis/

I. 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 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.)
2. Opłatę uiszcza się inkasentom - w terminach płatności zawartych w części G1-G3, gotówką w kasie Urzędu Gminy Moszczenica lub przelewem na indywidualny
rachunek bankowy.

J. WYJAŚNIENIA
• Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Moszczenica o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
• W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową
deklarację do Wójta Gminy Moszczenica w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uisza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
• Stawkę opłaty od osoby, za pojemnik 120 l oraz domek letniskowy/ inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjne niższą dla segregujących i wyższą dla
niesegregujących ustali Rada Gminy Moszczenica.
• Jeśli na terenie nieruchomości zamieszkuje dwa lub więcej gospodarstw domowych, każdy użytkownik tej nieruchomości możę wypełnić odrębną deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
• w przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele np. działalność gospodarczą - należy
wypełnić zarówno część G1, G2 czy G3.
• W przypadku gdy liczba osób zameldowanych jest inna niż liczba osób zadeklarowanych należy dołączyć dokumenty potwierdzające przebywanie poza
miejscem stałego zameldowania lub oświadczenie właściciela nieruchomości.
• w przypadku nie złożenia oświadczenia przez mieszkańców budynków wielolokalowych lub przez wytwarzających odpady w budynku wielolokalowym, w części
niezamiesżkałej, właściciel nieruchomości ustali należną wysokość opłaty na podstawie innych posiadanych danych

K. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA DEKLARACJI
1) identyﬁkatorem podatkowym jest: PESEL - w przypadku podatników będących osobami ﬁzycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP i REGON - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających
obowiązkowi ewidencyjnemu
2) dane nieobowiązkowe
3) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)
4) w przypadku pojemników o innej pojemności niż 120 l należy dokonać przeliczenia obliczając wysokość opłaty miesięcznej
* niepotrzebne skreślić

L. DODATKOWE INFORMACJE

Ł. ADNOTACJE ORGANU

