Załącznik do Uchwały Nr XII/133/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 3 września 2015 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zmianami)
SKŁADAJĄCY:
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Margonin.
Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjnej i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, najemcy nieruchomości, dzierżawcy nieruchomości a także inne podmioty władające nieruchomością.
MIEJSCE SKŁADANIA:
Urząd Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin

1.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Pierwsza deklaracja

2.

□

2. Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

□

3. Data zmian

___ - ___ - _____

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

DANE IDENTYFIKACYJNE
4. IMIĘ I NAZWISKO:
ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
5. MIEJSCOWOŚĆ:
6. ULICA / NUMER DOMU / LOKALU:

8.TELEFON KONTAKTOWY:

7. KOD POCZTOWY / POCZTA:

9. E-MAIL:

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (należy wypełnić w przypadku, gdy jest różny od adresu
zamieszkania składającego deklarację):
10. MIEJSCOWOŚĆ:
11. ULICA / NUMER DOMU / LOKALU:
12. KOD POCZTOWY / POCZTA:

13. TELEFON KONTAKTOWY:

14. E-MAIL:

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
3.

Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób:

15.

□

selektywny

OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Stawka opłaty za
Grupa wiekowa
Liczba osób
gospodarowanie odpadami
zbieranymi
1
2
3
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (ogółem)
- dzieci w wieku do 5 roku życia włącznie
- pozostała liczba osób zamieszkujących nieruchomość

RAZEM (miesięczna opłata łącznie)
4.

16.

17.

□

Opłata jako iloczyn
wartości z kolumn 2 i 3
4
18.

nie dotyczy
19.

20.

nie dotyczy
21.

__________ zł
22.

23.

__________ zł
24.

__________ zł
25.

PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ

28.

29.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

__________ zł
27.

26.

nie dotyczy

nieselektywny

nie dotyczy

__________ zł

5.

ADNOTACJE URZĘDOWE

30.

POUCZENIE:
a) „W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwościach,
co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstałych na nieruchomości o podobnym charakterze”.
b) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1619
ze zmianami).
OBJAŚNIENIA:
A. 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 lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
B. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
C. Miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca
zameldowania oraz niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem itp..
D. W poz. 16 należy wpisać ogólną liczbę osób zamieszkałych daną nieruchomość. W poz. 19 należy wpisać liczbę dzieci w
wieku do 5 roku życia włącznie, natomiast w poz. 22, należy wpisać różnicę pomiędzy poz. 16 a poz. 19.
E. W poz. 20 i 23 należy wpisać stawkę opłaty za odpady zbierane selektywne bądź nieselektywne, którą określono w odrębnej
uchwale. W poz. 21 należy wpisać kwotę wynikającą z pomnożenia liczby z poz. 19 i liczby z poz. 20 natomiast w poz. 24
należy wpisać kwotę wynikającą z pomnożenia liczby z poz. 22 i liczby z poz. 23. W poz. 27 należy wpisać sumę liczb z poz.
21 i poz. 24.
F. Nieruchomość – określona w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014
roku, poz. 121 ze zmianami) tzn. nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności
(grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

