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Rady Gminy Belsk DuZy z dnia29 listopada 2012 roku

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPLATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci
( tekst  jednol i ty :  Dz.  U.  22012 r .  poz.39l )

i porz4dku w gminach

Organ wla5ciwy do zloienia deklaracji: W6jt Gminy Belsk Du2y

Miejsce skladania deklaracji:

D ata zloLenia deklaracj i :

Urzqd Gminy Belsk Duzy

(dzieh - miesiac - rok)
A. OBOWIAZ,EK ZLQZENIA DEKLARACJI

Okolicznodci powoduj4ce obowi4zek zloZenia deklaracji (zaznaczy| wla6ciwy kwadrat)
fl pierwsza deklaracja

I zmiana danych zawartych w deklaracjiw dniu

B. DAI\E SKLADAJACEGO DEKLARACJ4

Nazwisko i irniE / nazwa podmiotu

PESEL / REGON Tel. kontaktowy

81. ADRES NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKALE,J PRZEZNACZONEJ DO ODBIORU ODPADOW
miejscowo$6 ul ica nr domu

kod pocztowy pocna

82. ADRES ZAMELDOWANIA / ADRES DO KORESPONDENCJI SKI-ADAJACEGO DEKLARACJE

miejscowoS6 ul ica nr domu nr lokalu

Gmina kod pocztowy poczta

83. OSWIADCZE,NIE O ILOSCI OSOB ZAMIESZKUJACYCH W NIERUCHOMOSCI

O6wiadczam,2e na terenie nieruchomo5ci, kt6rej jestem wlaScicielem zamieszkuje ... os6b.

84. OSWIADCZENIE W SPRAWIE STOSOWANIA SEGREGACJI ODPADOW

Czy odpady komunalne odbierane z nieruchomoSci bgd4 segregowane?

TAK / NIE
(odoowiednie zakrejliC kolkiem)
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C.WYLICZENIE KWARTALNEJ OPLATY ZA ODBIOR ODP

Zgodnie z uchwalq nr XXIV/I7412012 Rady Gminy Belsk Du2y z dnia 29 listopada 2012 r. oplata miesigczna
od osoby za odbi6r odpad6w z nieruchomo6ci zamieszkalej, przy stosowaniu segregacji odpad6w jest ni2sza.

Cl. OPLATA MIESIECZNA OD OSOB ZAMIESZKUJACYCH NIERUCHOMOSC

zl
(liczba os6b zamieszkujqcych) (stawka oplaty za odpady segregowane) (oplata miesigczna od os6b zamieszkujqcych)

zI
(liczba os6b zamieszkuj4cych) (stawka oplaty za odpady niesegregowane) (oplata miesigczna od os6b zamieszkuj4cych)

C2. OPLATA KWARTALNA OD OSOB ZAMIESZKUJACYCH NIERUCHOMOSC
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D. PODPIS SKT,ADAJ,{CEGO DEKLARACJ4

(miejscowoSi i data) (czyelny podpis)

OBJASNIENIE I POUCZENIB
l. Deklaracjg nale?y wypelni6 czytelnie du2ymi, drukowanymi literami.
2. WlaSciciel nieruchomoSci jest zobowi4zany zloLyt, do W6jta Gminy Belsk Duzy deklaracjp o wysoko6ci oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie l4 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo$ci pierwszego
mieszkarica.

3 .Poprzez wlaSciciela nieruchomoS ci nale2y rozumie6 takze wsp6lwla6cicieli, uzytkownik6w wieczystych oraz jednostki

organizacyjne i osoby posiadajqce nieruchomoSci w zarzqdzie lub uZytkowaniu, a tak2e inne podmioty wladaj4ce
nieruchomoSci4.

4. W przypadku zmiany danych bgdqcych podstaw4 ustalenia wysoko$ci nale2nej oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wlaSciciel nieruchomoSci jest obowi4zany zloLy(, do W6jta gminy Belsk Du2y now4 deklaracjg
wterminie 14 dni od dnia nast4pienia zmiany. Oplatp za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokoSci uiszcza sig za miesi4c, w kt6rym nastqpila zmiana.

5. Obliczona kwota oplaty kwartalnej jest podstawq wystawienia decyzji o oplacie za odbi6r odpad6w.
6.W przypadku nie wplacenia w okreSlonych ustawowo terminach kwoty oplaty lub wplacenia jej w niepelnej

wysoko6ci, niniejsza deklaracja stanowi podstawg do wystawienia ty.tulu wykonawczego, zgadnie zprzepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 22005 r. Nr 299 poz. 1954 z p62. mr.)
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