DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399
z późn.zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Andrychów
(właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach)
Termin składania: 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały; 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca; 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miejsce składania: Urząd Miejski w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Burmistrz Andrychowa
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

data zaistnienia zmian _____-_____-________
uzasadnienie : …...........................................................
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA
NAJEMCA, DZIERŻAWCA
INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (określić jaki - np. spadkobierca) ..............................
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA *:

IDENTYFIKATOR PODATKOWY
PESEL (dot. osób fizycznych)

NIP (dot. pozostałych składających deklarację)

D 1. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY* SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon **:

E-mail**
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D 2. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać jeżeli jest inny niż zamieszkania/siedziby)
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nazwa miejscowości:
Nazwa ulicy:

Nr budynku:

numer działki (wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości )
F. OŚWIADCZAM, ŻE: - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
zbieram odpady w sposób selektywny
nie zbieram odpadów w sposób selektywny
G. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

a. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E
b. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów 1)

c. Miesięczna kwota opłaty ( iloczyn liczby z pozycji a. i stawki wskazanej w
pozycji b.)

H. ZAŁĄCZNIKI ( należy wymienić rodzaje załączników)

…...................

….............. zł /osobę
…............... zł/miesiąc

2)

1.

….......................................................................................................................................................................................... ..

2.

…............................................................................................................................ ................................................................

I. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

3)

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ *
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego*

K. ADNOTACJE ORGANU

* niepotrzebne skreślić
** dane nieobowiązkowe

Strona 2

Objaśnienia:
1)

W przypadku wyboru selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę niższą, przy wyborze
nieselektywnego zbierania - stawkę wyższą

2)

Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć:
 pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa ) w przypadku reprezentowania
właściciela nieruchomości przez pełnomocnika wraz z dowodem opłaty skarbowej - art. 137 § 3 ustawy
ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2012r. poz. 749 z późn.zm.),

W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy liczbą zamieszkałych, a liczbą osób zameldowanych na
nieruchomości, dla której składana jest deklaracja, właściciel nieruchomości w części I zamieszcza informacje
o przyczynie rozbieżności.
3)

Pouczenie:
1.

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty opłaty wskazanej w części G lub
wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, 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 2014r., poz. 1619).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399 z późn. zm.) przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem
wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową
3. Dla każdej nieruchomości właściciel obowiązany jest złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomości
stanowiącej współwłasność dopuszcza się złożenie jednej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości .
2.

4.
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W przypadku niezłożenia deklaracji we wskazanych terminach, bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych
zawartych w deklaracji, Burmistrz Andrychowa określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską w Andrychowie metody,
a w przypadku ich braku- uzasadnione szacunki.

