DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:
Zobowiązany do
złożenia deklaracji:
Termin składania
deklaracji:
Miejsce składania
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r., poz. 250, z późn. zm.)
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na
terenie Miasta Radzyń Podlaski (Deklarację składa także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną
nieruchomością)
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz 14 dni od
dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenie wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski

WYPEŁNIAĆ NALEŻY BIAŁE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM
A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
Złożenie pierwszej deklaracji

Zmiana danych zawartych w deklaracji

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
Właściciel nieruchomości

Użytkownik nieruchomości

Zarządca nieruchomości (Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe)
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I DANE NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim
polu, miejsca w których dane należy wpisać wypełnić dużymi, drukowanymi literami)
Osoba fizyczna

Podmiot niebędący osobą fizyczną
C.1. Imię i nazwisko / Pełna nazwa podmiotu

C.2. PESEL
C.3. NUMER TELEFONU
C.4. ADRES E-MAIL
C.5. REGON
(Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe)
C.6. NIP
(Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe)

C.7. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
Miejscowość
Kod pocztowy

RADZYŃ PODLASKI
21-300

Ulica i nr domu

C.8. Adres do korespondencji
Jeśli jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja, zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą
część punktu C.8.)
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica i nr domu

D. DANE NA TEMAT SPOSOBU ZBIERANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

ODPADY SEGREGOWANE
ODPADY NIESEGREGOWANE
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od jednego mieszkańca za jeden miesiąc
E.1. Ilość osób zamieszkała nieruchomość (wpisać CYFRAMI w puste pole)
E.2. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca za jeden miesiąc
Dla odpadów komunalnych SEGREGOWANYCH stawka
opłaty wynosi:

Dla odpadów komunalnych NIESEGREGOWANYCH
stawka opłaty wynosi:

9,00 zł

18,00 zł
E.3. Obliczenie łącznej kwoty do zapłaty

Stawka opłaty z pkt. E.2.

X

=

Ilość osób zamieszkujących
nieruchomość z pkt. E.1.

F. UWAGI
…............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…...................................................
miejscowość i data

.................…………………………………
podpis

H. POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 599, z późn. zm.)

I. ZAŁĄCZNIKI
Pełnomocnictwo (w przypadku gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości)

