Podstawa
prawna:

Załącznik 1 do Uchwały Nr IV/44/2016
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 14 czerwca 2016 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ).

Składający:

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Osielsko, przez których rozumie
się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.1)

Termin
złożenia:

Zgodnie z art. 6m wyżej wymienionej ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację 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.
W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sposób
wypełnienia:

Pola jasne deklaracji należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi
literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z pouczeniem i objaśnieniami
zamieszczonymi poniżej deklaracji oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej www.osielsko.pl
( w zakładce „Odpady komunalne” ).

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY OSIELSKO
B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
URZĄD GMINY OSIELSKO, UL. SZOSA GDAŃSKA 55A, 86-031 OSIELSKO
C. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat ):
1) □ pierwsza deklaracja
miejsce zamieszkania przed złożeniem niniejszej deklaracji : 2)
□ w gminie Osielsko
□ poza gminą Osielsko
data złożenia pierwszej deklaracji:
2)

_____:_____:______
(dzień – miesiąc – rok)

□ nowa deklaracja dotycząca zmiany:

□ liczby mieszkańców

□ sposobu zbierania odpadów □ właściciela/współwłaścicieli □ innych danych ………………………..

data zmiany danych zawartych w deklaracji:
3)

_____:_____:______
(dzień – miesiąc – rok)

□ korekta deklaracji dotycząca: ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
data korekty danych zawartych w deklaracji:

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
D1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO
2. Zaznaczyć właściwy kwadrat:
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna

_____:_____:______
(dzień – miesiąc – rok)

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
E1. OSOBA FIZYCZNA/POZOSTAŁE PODMIOTY
3. Nazwisko/Pełna nazwa podmiotu
4. Imiona

5. Imię ojca i imię matki

6. PESEL/NIP

7. REGON

8. Numer telefonu

E2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
9. Kraj

10. Województwo

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

11. Powiat

E3. ADRES DO KORESPONDENCJI ( wypełnić, jeśli jest inny jak w części E2. )
19. Kraj
20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Numer domu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

F. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
F1. ADRES NIERUCHOMOŚCI ( wypełnić, jeśli jest inny jak w części E2. )
29. Miejscowość
30. Ulica

15. Numer lokalu

31. Numer domu

25. Numer lokalu

32. Numer lokalu

F2. MIEJSCOWOŚĆ I NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW
33. Miejscowość
34. Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (numer działki)

G. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
35. Zaznaczyć właściwy kwadrat3)
□ selektywny

□ nieselektywny

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Osielsko w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Liczba mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości wykazanej w części4)

36.
zł/osobę
37.

Miesięczna kwota opłaty (liczbę z pozycji 36 należy pomnożyć przez liczbę
z pozycji 37).5)

38.
zł/miesiąc

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
39. Imię

40. Nazwisko

41. Data

42. Podpis
_____:_____:______
(dzień – miesiąc – rok)

J. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
J1. DANE IDENTYFIKACYJNE
43. Nazwisko/Pełna nazwa podmiotu

44. Imiona

45. Imię ojca i imię matki

46. PESEL/NIP

47. REGON

48. Numer telefonu

J2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY (wypełnić, jeśli jest inny jak w części E2.)
49. Kraj
50. Województwo

51. Powiat

52. Gmina

53. Ulica

54. Numer domu

55. Numer lokalu

56. Miejscowość

57. Kod pocztowy

58. Poczta

J3. ADRES DO KORESPONDENCJI ( wypełnić, jeśli jest inny jak w części E2.)
59. Kraj
60. Województwo

61. Powiat

62. Gmina

63. Ulica

64. Numer domu

65. Numer lokalu

66. Miejscowość

67. Kod pocztowy

68. Poczta

J4. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA
69. Imię

70. Nazwisko

71. Data

72. Podpis
_____:_____:______
(dzień – miesiąc – rok)

W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności więcej niż dwóch osób, należy wypełnić Załącznik 2.
K. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 599).
OBJAŚNIENIA
1)

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.
2)
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
3)
W przypadku zadeklarowania zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny należy wybrać stawkę opłaty
podstawową, natomiast w przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę
opłaty obniżoną.
4)
Mieszkaniec zamieszkujący na nieruchomości rozumie się przez to mieszkańca faktycznie zamieszkującego na nieruchomości.
5)
Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać (bez wezwania) na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Osielsko w terminach określonych w uchwale Rady Gminy Osielsko podjętej na podstawie art. 6l ust.1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

