POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN.
WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Data:

D-1

Nr dokumentu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), zwana
dalej „ustawą”.

Składający: Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy) zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabno
Termin składania:

Pierwsza deklaracja do 15.06.2013r., następne 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, zmianę albo
wygaśnięcie obowiązku w zakresie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6m ustawy

Miejsce składania: Burmistrz Żabna ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno
A. CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1.

złożenie deklaracji

korekta deklaracji - data zmiany:

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI w rozumieniu ustawy 6
B1. Rodzaj prawa do nieruchomości
2.

najem, dzierżawa

własność

współwłasność

użytkowanie

inne prawo (podać jakie)

użytkowanie wieczyste

B2. Dane identyfikacyjne składającego deklarację
4.Imię

3.Nazwisko

5.PESEL

KOWALSKI

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

JAN

B3. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania)
7. Województwo

6. Kraj

8.Powiat

MAŁOPOLSKIE

POLSKA
10. Miejscowość

ŻABNO

TARNOWSKI

11. Ulica

ŻABNO
14.Kod pocztowy

9. Gmina

JAGIEŁŁY

15. Poczta

16.Telefon

ŻABNO

33-240

12. Nr domu

13. Nr lokalu

1

17. E-mail

14 645 60 12

C. DANE NIERUCHOMOŚCI na której powstają odpady
C1. Miejsce położenia nieruchomości
18.Miejscowość

19. Ulica

ŻABNO

20. Nr domu

JAGIEŁŁY

21. Nr lokalu

1

22. Nr działki (wpisać w przypadku braku numeru domu)
C2. Uwagi (np. miejsce usytuowania śmietnika na działce, inne)
23.

D. OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE
D1. OŚWIADCZENIE o sposobie zbierania odpadów
24.

OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB:
SELEKTYWNY

NIESELEKTYWNY

D2. OŚWIADCZENIE o ilości osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.
OŚWIADCZAM, IŻ NA DEKLAROWANEJ (w części C) NIERUCHMOŚCI ZAMIESZKUJE
następująca liczba osób prowadzących wspólne gospodarstwo/a domowe

25.

5

D3. OŚWIADCZENIE o posiadaniu kompostownika
26.

OŚWIADCZAM, iż nieruchomość wykazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik
TAK, o pojemności

2

NIE

m3

E. OBLICZENIE OPŁATY za odpady zbierane w sposób SELEKTYWNY
E1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym „szeregówki”, „bliźniaki”, itd.)
27.Miesięczna
kwota opłaty

W poz. 27 należy wpisać opłatę wynikającą z ilości osób wykazanych w poz. 25, zamieszkujących gospodarstwo domowe zgodnie z zastosowaniem tabeli poniżej:
Liczba osób w gospodarstwie
domowym (N)

1 osoba

2 osoby

3 osoby 4 osoby

5 osób

6 osób

7 osób i więcej

Miesięczna opłata za odpady
zbierane w sposób selektywny

6,00 zł

12,00 zł

18,00 zł

30,00 zł

36,00 zł

40,00 zł

24,00 zł
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E2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielorodzinne (wypełniają zarzadcy budynku np. Spółdzielnia Mieszkaniowa )
3)

W poz. 28 należy wpisać opłatę wynikającą z załącznika ZD-1 tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:

28.Miesięczna kwota
opłaty

zł
F. OBLICZENIE OPŁATY za odpady które są zbierane w sposób NIESELEKTYWNY
W poz. 29 należy wpisać opłatę wynikającą z ilości osób wykazanych w poz. 25, zamieszkujących nieruchomość zgodnie z zastosowaniem tabeli poniżej:
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość (N)

1 osoba

2 osoby

3 osoby 4 osoby

5 osób

6 osób

7 osób i więcej

9,00 zł

18,00 zł

27,00 zł

45,00 zł

54,00 zł

60,00 zł

Miesięczna opłata za odpady które
są zbierane w sposób
nieselektywny

36,00 zł

29.Miesięczna
kwota opłaty

zł

G. PODPIS I OŚWIADCZENIA OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCEJ/SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
G1. Uwagi (w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością osób zamieszkałych a zameldowanych należy wyjaśnić zaistniałą różnice)
30.

Osoby zameldowane 6
Osoby zamieszkałe 5
1. Mariusz Kowalski - od 3 lat przebywa w USA

G2. Oświadczenia składającego deklarację
Oświadczam, że zapoznałem się z pouczeniami i wyjaśnieniami zawartymi w pkt H. niniejszej deklaracji.
32. Oświadczam, że posiadam prawo do złożenia niniejszej deklaracji.
31.

33.

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
G3. Podpis składającego/składających deklarację
34. Data wypełnienia deklaracji
35. Czytelny podpis / podpisy

Jan Kowalski

01.06.2013
H. POUCZENIA / WYJAŚNIENIA

POUCZENIE:
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015) niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
3. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z póż. zm.) w razie niezłożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz
Żabna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto nieodpełnienie obowiązku złożenia w terminie deklaracji
może skutkować pociągnięciem płatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 56 § 4 Kodeks Karny Skarbowy Dz.U.2013.186)
4. Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Żabna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbieranie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
6. Właściciel nieruchomości - rozumie sie przez to także współwłascicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organiazacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zaeządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
OBJAŚNIENIA:
1) Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość na której powstają odpady, deklarację składa oddzielnie za każdą nieruchomość.
2) Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na:
a) szkło - zielony worek,
b) tworzywa sztuczne (plastik), metal, – żółty worek ,
c) papier, tektura - niebieski worek
d) odpady zielone - brązowy worek (odbiereny 4 razy w roku w miesiącach kwiecień, maj, wrzesień, październik)
3) Załącznik ZD-1 – dotyczy wyłącznie budynków wielorodzinnych
4) Częstotliwość odbioru odpadów selektywnych w workach, które dostarczy nieodpłatnie przedsiębiorca wraz z instrukcją jak prawidłowo segregować odpady będzie
odbywać się raz w miesiącu. Natomiast kosz odbierany będzie: w gospodarstwach do 2 osób raz w miesiącu, w gospodarstwach powyżej 2 osób co dwa tygodnie.
5) Mieszkaniec – dana osoba jest mieszkańcem danej nieruchomości jeżeli zazwyczaj spędza w niej czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych
nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami przyjaciół, krewnych, interesem, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
6) Gospodarstwo domowe - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące
się wspólnie Z (Ustawa z dnia 26 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U.2010.47.277).

D-1

2/2

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN.
WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Data

ZD-1

Nr dokumentu

ZAŁĄCZNIK do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), zwana
dalej „ustawą”.

Składający: Właściciel nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabna
Termin składania:

Pierwsza deklaracja do 15.06.2013r., następne 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, zmianę albo
wygaśnięcie obowiązku w zakresie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6m ustawy

Miejsce składania: Burmistrz Żabna, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno
A. Dane do obliczenia opłaty za odpady – budynki wielorodzinne

L.p.

Miejscowość

ulica/osiedle

nr domu

nr
lokalu

Ilość osób w
gospodarstwie
domowym

Należna opłata
obliczona na podstawie
tabeli umieszczonej w
części E1. deklaracji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RAZEM ilość osób zamieszkujących nieruchomość

RAZEM należna opłata

(do przeniesienia do poz. 25 )

(do przeniesienia do poz. 28)

str. ……

