
17. Nr lokalu

27. Nr lokalu
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1. PESEL ** (składającego/składających deklarację) 2.REGON

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych lub wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób 

posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością

art. 6m ustawy z dnia 13 wrześni 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.)

Organ:

Miejsca składania: Wydział Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 

ul. Rynkowa 75C, 62-081 Przeźmierowo

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

Gmina Tarnowo Podgórne

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4.Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja                □ nowa deklaracja/zmiana danych (data obowiązywania     ____-____-_________)

                                                                                                                                                                                          dzień – miesiąc – rok

□ korekta deklaracji                  (data zaistnienia zmian ____-____-_________)

                                                                                                                  dzień – miesiąc – rok

□ zgłoszenie czasowego powstania odpadów****    od ___-___      do      ___ - ___

                                                                                                                   dzień – miesiąc                 dzień – miesiąc

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

Filia w Przeźmierowie

□ właściciel nieruchomości                                                   □ współwłaściciel                               □    użytkownik wieczysty

□ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu     □    inny podmiot władający nieruchomością

20. Poczta

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA*/ ADRES DO KORESPONDENCJI*

                                                                                                       (wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania)

C.1 ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY *

6. Podmiot (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna                                                                     □ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

□ osoba prawna                                                                       □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

7. Nazwisko*/Nazwa pełna* 8. Pierwsze imię, drugie imię

9. Nr telefonu 10. Adres poczty elektronicznej

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
………………-…………………..-……………………..

3.Dzień-Miesiąc-Rok złożenia deklaracji

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

24. Gmina 25. Ulica 26. Numer domu

28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 30. Poczta                                                                      

B.SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

5. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)

21. Kraj 22. Województwo 23. Powiat

11. Kraj 12. Województwo 13.  Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu

18. Miejscowość 19. Kod pocztowy



34. Nr lokalu

 □  □
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G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

46. Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.                                                                                                                                       

(miejscowość i data) (czytelny podpis/y)

42. 43.                     10 zł 44.                     20 zł 45.

Razem wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

H. ADNOTACJE ORGANU

jednorodzinna

38. Nr geodezyjny działki/działek, obręb; (wypełnić w przypadku braku numeru domu) ****

39. Nr księgi wieczystej (wypełnić w przypadku braku numeru domu) ****

40. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

31. Gmina

1)      *niepotrzebne skreślić

2)      ** PESEL – dotyczy osób fizycznych

3)      ***zgłoszenie czasowego powstania odpadów komunalnych na nieruchomości np. ogrody działkowe

4)      ****Dobrowolnie – działka geodezyjna, Nr księgi wieczystej
5)        Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne – określonej w części C deklaracji, podzielono na cztery grupy opisane w punktach F.1.

·         F.1 – dotyczy właścicieli nieruchomości , na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stałe i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele

tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, E, F.1, G. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca.

POUCZENIE

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z pola 45  lub wpłacenia jej 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm).                                             

OBJAŚNIENIA

32. Ulica 33. Numer domu

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE (iloczyn liczby osób zamieszkałych oraz stawki opłaty)

Liczba mieszkańców
Stawka opłaty dla odpadów

Zbieranych w sposób selektywny Zbieranych w sposób zmieszany

Miesięczna kwota opłaty (iloczyn wartości pól 42 i 

43 lub 42 i 44)

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

41. Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat)                                                                                                               

□ SELEKTYWNY                                              □ ZMIESZANY

wielorodzinna

35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta


