DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j Dz.U, z 2012r. poz. 391 – j.t.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bełżec

Termin
składania:
Miejsce
składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,
bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
opłaty. Właściciele nieruchomości zamieszkałych przed 1 lipca 2013 r. pierwszą deklarację składają
w terminie 14 dni od daty otrzymania druku deklaracji.
Urząd Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec

A. Organ właściwy do złożenia deklaracji
Wójt Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec
B. Obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ Pierwsza deklaracja

□ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

C. Składający deklarację
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ Właściciel, użytkownik lub posiadacz

□

Współwłaściciel, użytkownik lub współposiadacz

D. Dane składającego deklarację
□ Osoba fizyczna

□ Osoba prawna

□ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko / Nazwa pełna

Identyfikator PESEL: ...........................................................

REGON: .....................................................................

E. Adres zamieszkania / Adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy
__-___

Poczta

Telefon kontaktowy

F. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy
__-___

Poczta

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (nr działki)

Nr lokalu

G. Adres do korespondencji (wypełniać tylko w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy
__-___

Poczta

Nr lokalu

H. Oświadczenie
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zameldowanych jest …….. osób,
w tym zamieszkuje …......... osób.
Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny/nieselektywny*
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ........................................ zł
(słownie złotych ....................................................................................................................................................)
* - niepotrzebne skreślić
I. Adnotacje organu

Załączniki:
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………

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 2005 r. Nr 229,
poz. 1954 z późn. zm.).

…...................................................................
data i czytelny podpis składającego deklarację

Objaśnienia:
1)
2)

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, wypełniać komputerowo lub ręcznie, wielkimi
drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych do deklaracji należy dołączyć
wykaz lokali mieszkalnych wraz z ilością zamieszkałych w nich osób.

