Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.175.2016
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 24 maja 2016 roku
Nr deklaracji*
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:

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Halinów, przez których rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE
WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI
A. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
(zaznaczyć właściwy kwadrat )

□
□
□

deklaracja (tzw. pierwsza)
(na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach)

data powstania obowiązku opłaty

nowa deklaracja
(na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach)
korekta deklaracji
(na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613)

____-____-________

okres, którego dotyczy korekta
____-____-________- ____-____-________

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu:
(zaznaczyć właściwy kwadrat )

□ właściciel nieruchomości
□ użytkownik wieczysty

□ współwłaściciel
□ zarządca nieruchomości

□ najemca, dzierżawca
□ inny

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1 DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię

Nazwisko
PESEL

Imię Matki

Imię Ojca

Numer telefonu komórkowego

Numer telefonu stacjonarnego

Adres e-mail

C.2 DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Nr ewidencyjny działki

Nr lokalu

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI
w przypadku gdy jest inny niż podany w części C.2
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

*

Wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w Halinowie

Nr domu
Poczta

Nr lokalu

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY

□ są zbierane i odbierane w sposób selektywny
D.1 Oświadczam, że odpady komunalne powstające na nieruchomości (tzw. odpady segregowane)
wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji:
□ nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
(zaznaczyć właściwy kwadrat )
(tzw. odpady niesegregowane)
D.2 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji liczba
prowadzonych gospodarstw domowych wynosi:

Liczba gospodarstw domowych

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1 Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
zgodna z oświadczeniem w części D.1

zł/gospodarstwo
domowe

E.2 Liczba gospodarstw domowych zgodna z oświadczeniem w części D.2
E.3 Miesięczna kwota opłaty
(kwotę wymienioną w części E.1 należy pomnożyć przez liczbę gospodarstw domowych wskazaną
w części E.2)

Miejscowość, data

zł/miesiąc

Czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska

F. DODATKOWE UWAGI / ADNOTACJE URZĘDU

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).
Objaśnienia
1) Gospodarstwo domowe stanowi pojedyncza osoba lub zespół osób mieszkających razem i wspólnie
utrzymujących się. Osoby mieszkające wspólnie z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie tworzą
odrębne gospodarstwa domowe.
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację (tzw. pierwszą) o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3) 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.
4) Właściciel nieruchomości może skorygować uprzednio złożoną deklarację w przypadku popełnienia błędów
w tekście złożonej już deklaracji.
5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca
na wskazany przez Urząd Miejski w Halinowie rachunek bankowy.

