Załącznik
do uchwały XIII/72/16
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 1 czerwca 2016 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Aleksandrów, Aleksandrów Drugi 380, 23-408 Aleksandrów

Termin składania:

Deklarację składa się w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub
14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany mające wpływ na wysokość opłaty.
W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa właściciel
nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Aleksandrów
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐

☐ 2. Zmiana danych …………………………

1. Pierwsza deklaracja

(dzień – miesiąc – rok)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐

1. Właściciel

☐ 2.Współwłaściciel

☐

3. Użytkownik wieczysty

podmiot władający
☐ 4. Inny
nieruchomością

C. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko i imię

Numer PESEL

Imię ojca

Imię matki

Numer telefonu

Adres e-mail

podawanie informacji o
numerze telefonu lub adresie
e-mail nie jest obowiązkowe

C. 2. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

W przypadku braku nadania numeru domu wpisać numer ewidencyjny działki wg rejestru gruntów

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY
E. 1. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO JEDNOOSOBOWEGO

☐

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób
selektywny - stawka opłaty wynosi 8 złotych
miesięcznie od gospodarstwa domowego
jednoosobowego.

☐

Odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny – stawka opłaty wynosi
15 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego
jednoosobowego.

☐

Odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny – stawka opłaty wynosi
30 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego
wieloosobowego.

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WIELOOSOBOWEGO

☐

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób
selektywny - stawka opłaty wynosi 20 złotych
miesięcznie od gospodarstwa domowego
wieloosobowego.

E. 2. WYSOKOŚĆ OPŁATY OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
……….. złotych miesięcznie

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………….….…..………………………………
(miejscowość i data)

……………..…………………………
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
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 2016 r. poz. 599).

