
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem

1. PESEL*             Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII.118.2016
            Rady Gminy Lipnica Murowana
            z dnia 1 czerwca 2016 rokuDO-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 poz. 250)
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania: Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 44
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B. 2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

3. Przyczyny złożenia nowej deklaracji/ uzasadnienie korekty deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

  właściciel nieruchomości   współwłaściciel  użytkownik wieczysty
  jednostki organizacyjne i osoby  posiadające   inne podmioty władające
  nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu nieruchomością (np. najemca, dzierżawca)

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna

5. Nazwisko 6. Imiona

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 9. Imię ojca 10. Imię matki
     ____-____-______

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub  14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

WÓJT GMINY LIPNICA MUROWANA32-724 Lipnica Murowana 44

  Pierwsza deklaracja (2)   Nowa deklaracja (3)   Korekta deklaracja (4)

Data powstania obowiązku opłaty(dzień zamieszkania mieszkańca) (___-____-_____ )
Data zaistnienia zmiany danych
 (___-____-_____ )

Z dnia
 (___-____-_____ )

7. Nr telefonu 



D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
11. Nazwisko i imię/Pełna nazwa podmiotu 12. Nr KRS/NIP

13. Nr telefonu 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne
14. Miejscowość 15. Nr domu/nr działki*/ 16. Nr lokalu

17. Kod pocztowy 18. Poczta

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli inny, niż adres nieruchomości z D.3.
19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat
22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu
26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta

E.

30. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane w sposób:
  selektywny   nieselektywny (zmieszany)

 tak  nie

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY
34. Opłata miesięczna

zł/miesiąc zł/kwartał

37. Opłata miesięczna
36.

zł/miesiąc zł/kwartał
POUCZENIE

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
29. Oświadczam, że nieruchomość wskazaną w D3, zamieszkuje ………….….. osób (należy podać liczbę mieszkańców)

31. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby

Stawka miesięczna od 1 osoby uchwalona przez Radę Gminy 35. Opłata kwartalna (kwotę z poz. 34 należy pomnożyć przez 3 miesiące)32.    do 4-ch osób 33.      5-ta i następnaosoba

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI W SPOSÓB NIESELEKTYWNY
Stawka miesięczna od 1 osoby uchwalona przez Radę Gminy 38. Opłata kwartalna (kwotę z poz. 37 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz.U z 2016r. poz. 599).2. Zgodnie z art.6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 250) w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Lipnica Murowana określi 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.



H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
39. Data

* dane nieobowiązkowe OBJAŚNIENIA

braku - uzasadnione szacunki.3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lipnica Murowana deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

40. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

1. Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Lipnica Murowana , na których zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie art.6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2016r. Poz. 250).2. Pierwsza deklaracja- składana w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości odpadów komunalnych.3. Nowa deklaracja- składana w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zbycie nieruchomości, zmiany sposobu zbierania odpadów itp.).4. Korekta deklaracji- składana w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji w zakresie błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek pisarskich 5. W polu E poz.30 - należy podać faktyczną ilość osób zamieszkujących nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych. W przypadku różnicy między osobami zameldowanymi, a faktycznie zamieszkałymi należy w polu A poz. 4 wyjaśniające tę rozbieżność.6. Opłatę należy wpłacać przelewem na konto Gminy (nr konta: 85 8589 0006 0230 0000 0837 0003), do kasy Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej lub u inkasenta wyznaczonego Uchwałą Rady Gminy (Sołtys).


