DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Sławno

Termin składania:

Pierwszy termin do dnia 20 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania, lub 14 dni
od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Nazwa i adres siedziby
organu, do którego
należy złożyć
deklarację:

Wójt Gminy Sławno,

ul. M. C. Skłodowskiej 9 76- 100 Sławno

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenie deklaracji wynika z art. 6k ustawy o z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami)

Cel złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ pierwsza deklaracja

□

korekta deklaracji: data zaistnienia zmiany ………….-……………-……………………r.

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

□
□
□
□

właściciel nieruchomości
współwłaściciel, współposiadacz
najemca, dzierżawca
inny podmiot władający nieruchomością (min. posiadacz samoistny,
zarządca wspólnoty mieszkaniowej itp.)

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1.Nazwisko:

2. Pierwsze imię:

3.Imię ojca:

4. Imię matki

5.PESEL:

6. Numer telefonu:

7. Adres e-mail:

8. Właściwy Urząd Skarbowy:

9. Adres Urzędu Skarbowego:

C.1 Adres do korespondencji:
10. Kraj:

11. Województwo:

12.Powiat:

13.Gmina:

14. Ulica:

15. Numer domu:

17. Miejscowość:

18. Kod pocztowy:

19. Poczta:

16. Numer lokalu:

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
20. Miejscowość:

21. Numer domu:

23. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:

22.Numer lokalu:

24.
Ogółem: …………….. osób

Należy wskazać imię i nazwisko osób zamieszkujących na terenie
nieruchomości wskazanej w części D (w przypadku większej
liczby mieszkańców dane należy zamieścić w odrębnym
załączniku).

1. ………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………………..
7. ………………………………………………………………………..
8. ………………………………………………………………………..
9. ………………………………………………………………………..
10. ……………………………………………………………………….

Czy nieruchomość wskazana w części D niniejszej
deklaracji wyposażona jest w kompostownik?
(w przypadku zaznaczenia ,,TAK”, proszę podać pojemność
kompostownika)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części d niniejszej deklaracji
odpady będą gromadzone i odbierane
*
w sposób selektywny.

 TAK



NIE

…………m3
2

25.

 TAK



.

NIE

m
³

E . OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Liczba mieszkańców

26.

Miesięczna stawka opłaty za jednego
mieszkańca:

27.

Stawka wynika z uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

jeżeli zaznaczono TAK w pozycji 25

jeżeli zaznaczono NIE w pozycji 25

Wysokość miesięcznej opłaty:

29.

30.

(proszę wpisać liczbę z pozycji 24)

…………….
28.

7,00 zł

(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)

13,00

zł

(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)
1.W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych
w sposób selektywny + odpady zmieszane jest to
iloczyn pozycji 26 x 27;
2. W przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych
jest to iloczyn pozycji 26 x 28

.………………

zł

(poz. 26 x poz. 27)
(należy podać kwotę w PLN)

……………… zł
(poz. 26 x poz. 28)
(należy podać kwotę w PLN)

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553) –
kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 –
oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity – Dz. U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Sławno, danych dotyczących
mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego/dotyczy osób fizycznych.
….........….........…..………………....
(miejscowość i data)

……………………....................
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:
1.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz.
1954 z późn. zm.).
2.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje do Wójta Gminy Sławno o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.
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 do Wójta Gminy Sławno w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4.
Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od 20 lipca
2013 roku w kasie Urzędu Gminy Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno, bądź na rachunek
bankowy, który dostępny jest na stronie internetowej BIP Gminy Sławno.
5.
Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 9,
76 – 100 Sławno w pokoju nr 3, bądź przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany adres.

Objaśnienie:
*segregacji „u źródła” podlegają następujące frakcje odpadów: papier, tektura, szkło, tworzywa
sztuczne oraz odpady ulegające biodegredacji,w tym odpady zielone.

I
KOMPOSTOW ANIE ODPADOW BIODEGRADOW ALl\TYCH

Ja .................................................................................... ..
zamieszaiy/a ...................... ...................................................... .
deklaruj~

, ze:

D poczEtwszy od 1 lipca 2013 r. wyposaZl( moj't nieruchomosc pOfozon't
j. w. w kompostownik j bf(dl( kompostowac w rum odpady biodegradowalne powstajEtce na
terenie mojej rueruchomosci.

D

moja rueruchomos6 pOfozona J. w. v.ryposaZona jest w kompostownik i
kompostowane Sq w rum odpady biodegradowalne powstajqce na terenie mojej
rueruchomosci.

D bl(dl( pOCZqwszy od 1 lipca 2013 oddawaVa odpady biodegradowalne powstajqce na
terenie mojej rueruchomosci do finny odbierajqcej odpady komunalne.

Prosz~

zakresIic krzyzykiem odpowiedni kwadrat!

Oswiadcza771, ze jestem swiadomy/a ze P011YZSZY obol1'iq:z.ek jest 11J magany dla
zabudowy jednorodzinnej zgodnie z Regulal77inem utrzymania cz)'stosci i porzqdku na
terenie Gminy Slawno, !aory jest prawem 711iejscowym.
1

110se os6b zamieszkujqC3 nieruchomosc: ........... .. ........ .
Data: .............. . ....... , podpis: ......... ... .......... .. ....... .
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