POLA JASNE WYPEŁNIA: WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI LUB PODMIOT
WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
PESEL - dotyczy osób fizycznych

DO-Z
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1
Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250/

Składający:

Właściciel nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Zabrodzie, na której zamieszkują
mieszkańcy.

Termin
składania:

W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania
opłaty, bądź zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

A. NAZWA ORGANU, MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Organ właściwy do złożenia deklaracji : WÓJT GMINY ZABRODZIE
2. Deklarację można złożyć:
- w Urzędzie Gminy w Zabrodziu lub
- listownie na adres Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
- elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP
B.

OBOWIĄZEK I PRZYCZYNY ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B.1 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji2:



PIERWSZA DEKLARACJA

data obowiązywania

-

-

r.



DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA
(nowa)

data powstania zmian

-

-

r.



KOREKTA DEKLARACJI

data zaistnienia zmian

-

-

r.

B.2 Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej (nowej) 2:




zbycie nieruchomości




zmiana danych

zmiana ilości osób
inne – jakie…………………………………………

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ2:



WŁAŚCICIEL



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA
POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB
UŻYTKOWANIU



WSPÓŁWŁAŚCICIEL



INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ



UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1 Osoba fizyczna
Nazwisko
Imię
Imię ojca

Imię matki

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Należy wypełnić w przypadku współwłasności małżeńskiej
Nazwisko współmałżonka

Imię/imiona współmałżonka

Imię ojca i matki współmałżonka

PESEL współmałżonka

Telefon kontaktowy współmałżonka

Adres zamieszkania współmałżonka

D.2 Pozostałe podmioty
Nazwa pełna
Nazwa skrócona

NIP

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

REGON

D.3 Adres/siedziba składającego deklarację
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E:

 selektywny

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób 2,3:

 nieselektywny

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwotę w zależności od liczby osób
zamieszkujących gospodarstwo domowe, o którym mowa w części F niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej
w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Zabrodzie


Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi:





10,00zł
- gospodarstwo
1 osobowe
17,00zł
- gospodarstwo
2 osobowe
25,00zł
- gospodarstwo
3-4 osobowe
27,00zł
- gospodarstwo
powyżej 4 osób






16,00 zł
- gospodarstwo
1 osobowe
28,00zł
- gospodarstwo
2 osobowe
35,00zł
- gospodarstwo
3-4 osobowe
37,00zł
- gospodarstwo
powyżej 4 osób

Oświadczam, że nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy (szambo) o pojemności ………………m 3,
oczyszczalnię przydomową, przyłączona do sieci kanalizacyjnej4.

G. ODPADY BIODEGRADOWALNE2,5



będą kompostowane w kompostowniku na własnej nieruchomości



będą przekazywane w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych

H. KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody4 na otrzymywanie wiadomości i informacji drogą elektroniczną (e-mail, SMS)
dotyczących gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.
I.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………….
Data wypełnienia deklaracji

……………………………………
Czytelny podpis

J. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
1.
2.
3.

1

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 599/.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zabrodzie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zabrodzie nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością
Należy zaznaczyć właściwy kwadrat
3
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
4
Niepotrzebne skreślić
5
Odpady biodegradowalne – odpady, które ulegają rozpadowi tlenowemu lub beztlenowemu (np. skoszona trawa, liście, łodygi, kwiaty, obierki itp.)
– informacje niezbędne do celów sprawozdawczych.
2

