Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/70/19 Rady Gminy
Turek z dnia 18 czerwca 2019 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ,DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).

Składający:

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 na terenie Gminy Turek.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 Pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku ponoszenia opłaty_____-_____-__________(dzień-miesiąc-rok)
 Nowa deklaracja - data zaistnienia zmian: _____-_____-__________ (dzień-miesiąc-rok)
Korekta deklaracji - okres od _____-_____-__________ (dzień-miesiąc-rok) do _____-_____-__________(dzień-miesiąc-rok)
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

właściciel
współwłaściciel

 użytkownik wieczysty
 inny podmiot władający

nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ
D1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i Nazwisko

Telefon kontaktowy

Numer PESEL

Adres e-mail

ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Nr domu

Ulica

Kod pocztowy

Poczta
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Nr lokalu
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D2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i Nazwisko

Telefon kontaktowy

Numer PESEL

Adres e-mail

ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Nr domu

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
E1

Adres nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne
Miejscowość

E2

Nr domu/lokalu

Sposób zbierania odpadów na nieruchomości wskazanej w części E1 (zaznaczyć właściwy kwadrat)

SELEKTYWNY
E2

Ulica

NIESELEKTYWNY

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty

F1

zł / osobę
……………….…..……

F2

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E1

liczba osób
…………….…………

Miesięczna kwota opłaty
(F1 x F2)

F3

zł / miesiąc
……………………

G. ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla rodziny wielodzietnej posiadającej „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek”
o której mowa w Uchwale VIII/35/15 Rady Gminy Turek z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek”

L.p.

Nr karty dużej rodziny oraz data jej obowiązywania
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Kwota zwolnienia

Łączna kwota zwolnienia:

……..…… zł

Miesięczna kwota opłaty dla rodziny wielodzietnej
(Miesięczna kwota opłaty wyliczona w części F3 deklaracji pomniejszona o łączną kwotę zwolnienia)

..…………. zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
…………………………………………………
(miejscowość i data wypełnienia deklaracji)

…………………………………………………
(czytelny podpis)

………………………………………………..
(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA
1) Niniejsza deklaracja dotyczy nieruchomości na których w całości lub w części zamieszkują mieszkańcy.
2) W przypadku, kiedy cała nieruchomość przeznaczona jest na inne cele niż cele mieszkaniowe, np. działalność
gospodarczą, wypoczynkową (domki letniskowe), użyteczności publicznej (szkoły, urzędy), itp. właściciel takiej
nieruchomości nie składa deklaracji i jest zobowiązany do podpisania indywidualnej umowy na odbiór
i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
3) W przypadku nieruchomości mieszanych właściciel nieruchomości składa deklarację dotyczącą części
zamieszkanej, a dla pozostałej części jest zobowiązany do podpisania indywidualnej umowy na odbiór
i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
4) Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
5) Wysokość stawki opłaty za selektywne i nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz terminy,
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono w odrębnych
uchwałach.
6) Uchwały Rady Gminy Turek zamieszczane są na stronie www.bip.gmina.turek.pl.
7) Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę
gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach o podobnym
charakterze.

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.).
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