
                                                                                                                        Załącznik do Uchwały Nr 157/XXXII/2013
                                                                                                                 Rady Gminy Kluki z dnia 25 kwietnia 2013 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: art. 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst   jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 391)

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
Gminy Kluki.

Termin składania: - Pierwszą deklarację należy złożyć do 14 czerwca 2013 roku ,
-w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na  danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
-w ciągu 14 dni w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania: Urząd Gminy w Klukach, Kluki 88, 97-415 Kluki

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY KLUKI

KLUKI 88
97-415 KLUKI

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujace obowiazek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

 

 

W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany (art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa -Dz.U.z 2012 r. , poz. 749 
z późniejszymi zmianami)

data:         
                    dzień.miesiąc.rok

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

         

 

     

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO:

 

 

 

Nazwa pełna/imię i nazwisko

Identyfikator REGON          PESEL. 

Pierwsza deklaracja

Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

w a ciciel/wspó w a cicielł ś ł ł ś

u ytkownik wieczystyż

zarz dca/u ytkowniką ż

inny podmiot w adaj cy nieruchomo cił ą ś ą

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawneją ś



ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj  Województwo Powiat 

Gmina Ulica     Nr domu   Nr lokalu  

Miejscowość Kod pocztowy         Poczta  

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- Oświadczam, że na terenie nieruchomości wykazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje   osób.
     

- Oświadczam, że odpady komunalne zbierane są w sposób:
                          
                                                                               

-Wysokość  miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  stanowi  iloczyn  liczby  osób  zamieszkujących 
nieruchomość, o której mowa w części D niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty  ustalonej w odrębnej Uchwale Rady Gminy 
Kluki.

Wyliczenie opłaty miesięcznej:

 x   =  
(liczba mieszkańców)                                  (stawka opłaty)                       (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

- Wysokość miesięcznej opłaty  wynosi     zł

(słownie:  )

Wyliczenie opłaty kwartalnej:

suma opłat z kolejnych miesięcy kwartału wynosi    zł

(słownie:  )

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ

Oświadczam, że  dane podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

                                                      
                     (miejscowość, data)                                                                    (czytelny podpis)                                                          

G.ADNOTACJE ORGANU

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 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z 
późniejszymi zmianami) .

Objaśnienia:
1. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi 

literami czarnym lub niebieskim kolorem.

selektywny nieselektywny


	CheckBox: Off
	CheckBox1: Off
	DateField: 
	CheckBox2: Off
	CheckBox11: Off
	CheckBox3: Off
	CheckBox4: Off
	CheckBox5: Off
	CheckBox6: Off
	CheckBox7: Off
	TextBox: 
	TextBox1: 
	TextBox11: 
	TextBox1_2: 
	TextBox11_2: 
	TextBox12: 
	TextBox13: 
	TextBox14: 
	TextBox15: 
	TextBox16: 
	TextBox17: 
	TextBox18: 
	TextBox19: 
	TextBox110: 
	CheckBox_2: Off
	CheckBox1_2: Off
	TextBox111: 
	TextBox112: 
	TextBox113: 
	TextBox114: 
	TextBox115: 
	TextBox116: 
	TextBox117: 
	TextBox118: 
	TextBox119: 


