DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów
władających nieruchomością na na terenie Gminy Narol.

Termin składania:

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 15 kwietnia 2013 roku lub
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania odpadów na danej
nieruchomości, kolejną deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Miejsce składania:

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 5, 37610 Narol

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
Burmistrz Miasta i Gminy Narol
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
Pierwsza deklaracja

Korekta deklaracji; zmiana danych

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

jednostka organizacyjna

zarządca

użytkownik

podmiot władający nieruchomością
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
osoba prawna
osoba fizyczna
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
D.1. IDENTYFIKATOR: (objaśnienie pkt 1)
Nazwa pełna / imię i nazwisko /

REGON:

NIP:

PESEL:

SYMBOL PKD:

Kraj:

Województwo:
PODKARPACKIE

Powiat:

Gmina:

POLSKA

LUBACZOWSKI

NAROL

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Numer telefonu:

E-mail
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY:
Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Osiedle:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

NAROL
Numer domu:

Obręb, nr działki niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne:

F. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY: (objaśnienie pkt 2)
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

POLSKA

PODKARPACKIE

LUBACZOWSKI

NAROL

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu:

E-mail:

F.1. ADRES DO KORESPONDENCJI:
adres zamieszkania

adres nieruchomości

G. OŚWIADCZENIE:
G.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych: (objaśnienie pkt 3)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E niniejszej deklaracji
zamieszkuje …............. osób.
G.2. Dotyczy sposobu gromadzenia odpadów: (objaśnienie pkt 4)
odpady będą segregowane

odpady będą zmieszane

posiadam kompostownik na odpady zielone
H. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY:
Wyszczególnienie:

Ilość osób:

Osoby zamieszkujące
nieruchomość wskazane
w pkt G.1.
…................................

Stawka opłaty:

Kwota opłaty:

…................................

…................................

I. ZAŁĄCZNIKI :
kopia umowy na odbieranie odpadów komunalnych
oświadczenie o zagubieniu umowy
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.
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Imię:

Nazwisko:

Data wypełnienia deklaracji:

Czytelny podpis:

K. ADNOTACJE ORGANU:
Uwagi organu:

Data przyjęcia deklaracji:

Podpis przyjmującego formularz:
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Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
2. Właściciel nieruchomości (lub inna osoba zobowiązana do składania deklaracji) jest
obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Narol deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 kwietnia 2013 r. lub w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. Osoba składająca deklarację zobowiązana jest dołączych do pierwszej deklaracji kopię
umowy na odbieranie odpadów komunalnych z gminą Narol. W przypadku zagubienia
takiej umowy, osoba składająca deklarację zobowiązana jest do złożenia stosowanego
oświadczenia o zagubieniu takiej umowy.
4. Definicja pojęcia „mieszkaniec”.
Dana osoba jest mieszkańcem danej nieruchomości jeżeli zazwyczaj spędza w niej czas
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych
z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. (art. 2d Rozporządzenia WE nr 763/2008
z 9.07.2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań Dz.U.UE.L.08.218.14).
5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości, lub zmiany dotyczącej ilości osób
zamieszkujących nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do
Burmistrza Miasta i Gminy Narol nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
6. Naliczoną opłatę należy uiszczać miesięcznie z góry bez wezwania do 15-tego drugiego
miesiąca każdego kwartału lub jednorazowo za dłuższy okres, jeżeli nie przewiduje się
zmian czynników mogących wpłynąć na wysokość opłaty - w Referacie Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 5 lub na konto:
73 9103 0001 2001 0000 0198 0003w Banku Spółdzielczym w Narolu z adnotacją
„gospodarowanie odpadami”.
7. Względem osób, które zadeklarują w punkcie G.2. dotyczącym sposobu gromadzenia
odpadów, że odpady będą segregowane, natomiast przy odbiorze odpadów stwierdzi się,
że odpady są zmieszane, będzie wszczęte postępowanie karne za składanie danych
niezgodnych ze stanem faktycznym.
Objaśnienia:
Objaśnienie odnosi się do punktów, które mogą nasuwać wątpliwości przy wypełnianiu
deklaracji i tak:
1. W punkcie D.1. - wypełniając deklarację osoba fizyczna wpisuje imię i nazwisko oraz
wypełnia rubrykę PESEL lub NIP, natomiast osoba prawna lub inna jednostka
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej wypełnia pozostałe rubryki.
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2. W punkcie F. - dane wskazuje osoba fizyczna, która na terenie gminy zamieszkuje
okresowo lub posiada nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady
komunalne oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości
prawnej, których siedzibą jest inny adres niż ujęty w punkcie E.
3. W punkcie G.1. - wypełniając deklarację osoba fizyczna władająca nieruchomością
zgodnie z deklaracją w punkcie C, wskazuje wszystkich mieszkańców bez względu na
wiek. Jeżeli na terenie nieruchomości jest dwa lub więcej gospodarstw domowych
zamieszkałych przez mieszkańców, a składający deklarację nie ujął tych osób w składanej
deklaracji, obowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie stosowne organy Gminy.
Obowiązek wypełnienia tej rubryki dotyczy również osób prawnych lub innych jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które na terenie nieruchomości
zamieszkałej prowadzą również działalność gospodarczą.
4. W punkcie G.2. - właściciele nieruchomości deklarują sposób gromadzenia odpadów
„segregowane” lub „zmieszane” co przekłada się na stawkę opłaty w punkcie H,
dodatkowo dla celów sprawozdawczych zaznaczają lub nie, punkt dotyczący
kompostownika, jeśli takowy już posiadają lub dopiero organizują. Zaznaczenie punktu
dotyczącego kompostownika nie wpływa na stawkę opłaty, podlega jednak weryfikacji.
Informacje dodatkowe:
Szanowni klienci systemu, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, a tym samym
wielkość opłaty przekłada się bezpośrednio na ilość odpadów zmieszanych kierowanych na
składowisko odpadów. Im więcej odpadów będziemy w stanie zagospodarować sami (np.
kompostowniki dla odpadów: zielonych, pozostałości z ogrodów, sadów, kwiatów itp.; odpady
drewniane lub gałęzie do spalenia, gruz z remontu, popiół, ziemię wykorzystamy na naprawę
dróg lub przekażemy służbom zagospodarowania odpadów itp) lub będziemy gromadzić
w sposób selektywny: makulaturę, plastik, metale w tym puszki, szkło, folie, urządzenia
elektryczne i elektroniczne, opony, meble, tekstylia itp. , tym stawki opłat mogą być mniejsze.
Informujemy jednocześnie, że wywożenie odpadów do lasu i tworzenie tzw. „dzikich
wysypisk” spowoduje dodatkowe obciążenia systemu w związku z likwidacją takiego miejsca
i bezpośrednio wpłynie na wzrost stawki opłaty dla wszystkich klientów.
Informujemy, że w przypadku wątpliwości z wypełnieniem deklaracji, pomocy udzielą
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Narol.
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