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1. Numer PESEL

2. Nr dokumentu

3. Załącznik nr 1. do
Uchwały Nr XXV/166/2013 Rady
Gminy Korczew
z dnia 28 maja 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI1
4. Dzień - Miesiąc – Rok

-

II I

-

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)
Składający:
Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Termin składania: Pierwszy termin składania do 31.05.2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia,
w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.
Miejsce składania: Urząd Gminy Korczew, ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108 Korczew lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
znajdującej się na stronie internetowej Urzędu Gminy Korczew (GminaKorczew/skrytka) lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
Deklarację należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm)

A.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5.Nazwa i adres organu, do którego adresowana jest deklaracja.

WÓJT GMINY KORCZEW
ul. Ks. St. Brzóski 20a
08-108 Korczew
B.

OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy
Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

6.

złożenie deklaracji
C.

 korekta deklaracji (data zaistnienia zmian

-

-

PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

7. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

właściciel nieruchomości  współwłaściciel,
użytkownik wieczysty

najemca, dzierżawca

 zarządca nieruchomości wspólnej

D.

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1.

Osoby fizyczne
8. Nazwisko

9. Imię

10. Nr telefonu

11. Adres e-mail

 inny

r.)

D.2.

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
12. Ulica

13. Nr domu

14. Nr lokalu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

08-108

Korczew

18. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów.

D.3.

E.

ADRES DO KORESPONDENCJI - JEŻELI JEST INNY, NIŻ ADRES Z D.2.
19. Województwo

20. Powiat

22. Ulica

23. Nr domu

26. Kod pocztowy

27. Poczta

21. Gmina

24. Nr lokalu

25. Miejscowość

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nieruchomości zamieszkałe
28.

 selektywny1

 zmieszany

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Korczew w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29.
oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D2

30.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez liczbę osób
31.
wskazaną w poz. 30)
Opłata kwartalna (kwotę z poz. 31 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

32.

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością.

33. Data

34. Czytelny podpis

1.Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z
zaległymi odsetkami.
2.W przypadku wyboru zmieszanego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną. Opłatę z poz. 32 należy wpłacać w odstępach
kwartalnych: do 15 stycznia br. za I kwartał, do 15 kwietnia br za II kwartał, do 15 lipca br za III kwartał, do 15 października br za
IV kwartał, u sołtysa wsi lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Korczewie 88919400070075047120000020 , w tytule podająca
adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

G.

ODPADY „ZIELNE”3
35. Na nieruchomości znajduje się kompostownik wykorzystywany na własne potrzeby: TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)
Proszę podać ilość (w kg/rok) produkowanych odpadów

36. Inny sposób wykorzystania (wskazać w jaki)

Proszę podać ilość (w kg/rok) produkowanych odpadów

37. Data

3

38.Czytelny podpis

. Informacja potrzebna do celów sprawozdawczych

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 32 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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. W przypadku
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

