Zalqcznikdo uchwalynr XXIY / 17412012
RadyGminyBelskDuZyz dnia29listopada
2012roku

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPLATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

ustawaz dnia 13 wrzeSnia1996r. o utrzymaniu czystoScii porz4dkuw gminach
( t e k s jte d n o l i t y :D z . U . 2 2 0 1 2 r . p o z . 3 9 l )

Organ wla5ciwy do zloienia deklaracji: W6jt GminyBelskDu2y
Miejsce skladania deklaracji:

UrzqdGminyBelskDuzy

D ata zloLenia deklaracj i :
(dzieh- miesiac- rok)

A. OBOWIAZ,EK ZLQZENIA DEKLARACJI
Okolicznodcipowoduj4ceobowi4zek zloZeniadeklaracji (zaznaczy|wla6ciwy kwadrat)
fl pierwszadeklaracja
I

zmianadanych zawartychw deklaracjiw dniu

B. DAI\E SKLADAJACEGODEKLARACJ4
Nazwisko i irniE/ nazwapodmiotu

PESEL/ REGON

Tel. kontaktowy

81. ADRESNIERUCHOMOSCIZAMIESZKALE,JPRZEZNACZONEJ
DO ODBIORU ODPADOW
miejscowo$6

ulica

nr domu

kod pocztowy

pocna

82. ADRESZAMELDOWANIA / ADRESDO KORESPONDENCJI
SKI-ADAJACEGODEKLARACJE
miejscowoS6

ulica

nr domu

Gmina

kod pocztowy

poczta

nr lokalu

83. OSWIADCZE,NIEO ILOSCIOSOB ZAMIESZKUJACYCHW NIERUCHOMOSCI

O6wiadczam,2e
na terenienieruchomo5ci,
kt6rejjestemwlaScicielemzamieszkuje

... os6b.

84. OSWIADCZENIEW SPRAWIESTOSOWANIASEGREGACJI
ODPADOW
Czy odpadykomunalneodbieranez nieruchomoScibgd4segregowane?

TAK / NIE
(odoowiedniezakrejliCkolkiem)

'i'riffi"?"'
^WWrffi,?L

C.WYLICZENIE KWARTALNEJ OPLATY ZA ODBIOR ODP
Zgodniez uchwalqnr XXIV/I7412012RadyGminy BelskDu2yz dnia29 listopada2012r. oplatamiesigczna
jest ni2sza.
przy stosowaniu
odpad6w
od osobyza odbi6rodpad6wz nieruchomo6ci
zamieszkalej,
segregacji
Cl. OPLATA MIESIECZNAOD OSOBZAMIESZKUJACYCHNIERUCHOMOSC
zl
(liczba os6b zamieszkujqcych)

(stawka oplaty za odpady segregowane)

(liczbaos6bzamieszkuj4cych)

(stawkaoplaty zaodpadyniesegregowane)

(oplata miesigczna od os6b zamieszkujqcych)

zI
(oplatamiesigczna
od os6bzamieszkuj4cych)

C2. OPLATA KWARTALNA OD OSOBZAMIESZKUJACYCHNIERUCHOMOSC
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x 3
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D. PODPIS SKT,ADAJ,{CEGO DEKLARACJ4

(czyelnypodpis)

(miejscowoSii data)

OBJASNIENIEI POUCZENIB
l. Deklaracjgnale?ywypelni6 czytelnie du2ymi, drukowanymi literami.
2. WlaScicielnieruchomoScijest zobowi4zany zloLyt, do W6jta Gminy Belsk Duzy deklaracjp o wysoko6ci oplaty za
gospodarowanieodpadamikomunalnymi w terminie l4 dni od dnia zamieszkaniana danej nieruchomo$cipierwszego
mieszkarica.
3 .PoprzezwlaScicielanieruchomoS
ci nale2yrozumie6takze wsp6lwla6cicieli,uzytkownik6w wieczystychorazjednostki
organizacyjnei osoby posiadajqcenieruchomoSciw zarzqdzie lub uZytkowaniu, a tak2e inne podmioty wladaj4ce
nieruchomoSci4.
4. W przypadku zmiany danych bgdqcychpodstaw4ustaleniawysoko$ci nale2nej oplaty za gospodarowanieodpadami
komunalnymi wlaSciciel nieruchomoScijest obowi4zany zloLy(, do W6jta gminy Belsk Du2y now4 deklaracjg
wterminie 14 dni od dnia nast4pienia zmiany. Oplatp za gospodarowanieodpadami komunalnymi w zmienionej
wysokoSciuiszczasig za miesi4c,w kt6rym nastqpilazmiana.
5. Obliczonakwota oplaty kwartalnejjest podstawqwystawieniadecyzji o oplacie za odbi6r odpad6w.
6.W przypadku nie wplacenia w okreSlonych ustawowo terminach kwoty oplaty lub wplacenia jej w niepelnej
wysoko6ci,niniejszadeklaracjastanowi podstawgdo wystawieniaty.tuluwykonawczego,zgadnie zprzepisamiustawy
z dnia 17 czerwca1966o postgpowaniuegzekucyjnymw administracji(Dz. U. 22005 r. Nr 299 poz. 1954z p62. mr.)
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