POLA JASNE WYEPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NALEŻY WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITEREMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GÓRZNO
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Górzno,
przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także osoby władające nieruchomością na podstawie
innego stosunku zobowiązaniowego.
Urząd Gminy Górzno, Górzno 131, 08-404 Górzno

Miejsce składania
deklaracji:
Organu właściwy do
złożenia deklaracji:
Termin składania
deklaracji:

Wójt Gminy Górzno
W terminie 14 dni od dnia:
1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych
2) wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja

□ deklarację zmieniam w związku z
…………………………………………………………………
data zaistnienia zmiany ______-______-_________ r.
dzień

miesiąc

rok

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Zaznaczyć właściwy kwadrat

□ jestem właścicielem
□ posiadam prawo użytkowania nieruchomości

□ jestem współwłaścicielem
□ posiadam inny tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1.
3. Nazwisko

4. Imię

6. PESEL

7. Adres e-mail

5. Nr telefonu

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
8. Ulica

9. Nr domu

10. Nr lokalu

11. Miejscowość

12. Kod pocztowy

13. Poczta

14. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (geodezyjny)

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA - JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES Z C.2
15. Ulica

16. Nr domu

17. Nr lokalu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
21. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2. niniejszej deklaracji odpady będą
gromadzone w sposób selektywny:

□ TAK

□ NIE

22. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w Górznie w sprawie
określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
23. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.2.

zł
(Należy wpisać odpowiednią stawkę opłaty)

(Należy wpisać liczbę osób)

24. Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty z poz. 22 należy pomnożyć

zł

przez liczbę osób wskazaną w poz. 23)

(Należy wpisać kwotę opłaty)

E. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
25. Na nieruchomości kompostowane są odpady biodegradowalne (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ TAK

□ NIE

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
26. Data

27. Podpis

POUCZENIE:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z
dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.)
2) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy
w Górznie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów.
3) Niezłożenie deklaracji albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w niniejszej
deklaracji skutkowało będzie wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

