Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXII/178/2016
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 czerwca 2016 r.
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Identyfikator podmiotu:

DGO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250)
właściciel nieruchomości zamieszkałej
w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany
danych określonych w deklaracji
Urząd Miasta Oleśnicy 56-400 Oleśnica, Rynek-Ratusz

ORAGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY
56-400 OLEŚNICA, RYNEK – RATUSZ

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 złożenie deklaracji 
 zmiana danych w deklaracji
 korekta deklaracji
 wygaśnięcie obowiązku
data __ __ - __ __ - __ __ __ __
Uzasadnienie:

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 właściciel nieruchomości
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty
 jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
*- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

**- dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi

3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa**

4. PESEL*

5. NIP**

6. REGON**

7. Kraj

8. Województwo

9. Powiat

10. Gmina

11. Ulica

12. Nr domu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

13. Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
17. Ulica

18. Nr nieruchomości

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
Ilość osób zamieszkujących
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji,
zamieszkuje:

19.

UWAGI:
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Sposób zbierania odpadów
Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w części D
są zbierane w sposób:

(zaznaczyć właściwy kwadrat)
20.

selektywny
nieselektywny

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba lokali mieszkalnych, w których zamieszkuje od 1 – 4 osób

21.

(poz. 21 dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi)

Ilość osób zamieszkujących (poz. 22 do poz. 25 należy wypełnić w przypadku gdy liczba

22.

osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym stanowiącym część nieruchomości lub w danej
nieruchomości wynosi od jednej do czterech osób)

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty
Miesięczna kwota opłaty (poz.22 x poz.23)

23.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 24. należy pomnożyć przez 3 miesiące)

25.

Liczba lokali mieszkalnych, w których zamieszkuje 5 lub więcej osób

26.

24.

(poz. 26 dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi)

Ilość osób zamieszkujących (poz. 27 do poz. 30 należy wypełnić w przypadku gdy liczba

27.

osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym stanowiącym część nieruchomości lub w danej
nieruchomości równa jest pięć lub więcej osób)

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty
Miesięczna kwota opłaty (poz. 26. x poz. 28)

28.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 29. należy pomnożyć przez 3 miesiące)

30.

Wysokość opłaty kwartalnej (suma kwot z poz. 25 i poz. 30)

31.

29.

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.).

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
32. Imię i nazwisko

35. Podpis składającego lub osoby reprezentującej składającego

33. Telefon kontaktowy
34. Miejscowość i data

H. ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250).

Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) jeżeli nieruchomość jest
zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu
obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Zgodnie z art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o ust.1 cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa,
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, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nadany indywidualny numer rachunku bankowego Miasta Oleśnicy.
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