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

DEKLARACJA ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOWĄ USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ
GMINĘ W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWYWANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JEMIELNICA
Podstawa
prawna:

Uchwała Nr _______Rady Gminy Jemielnica z dnia __________w sprawie określenia rodzaju
dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz
dodatkowej opłaty ponoszonej z tytułu w/w usługi.

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.

Miejsce
składania:

URZĄD GMINY JEMIELNICA ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY JEMIELNICA ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI
DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH – ODPADÓW ULEGAJACYCH
BIODEGRADACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):






Pierwsza deklaracja

Korekta pierwszej deklaracji

(w przypadku zmiany częstotliwości wywozu lub ilości
pojemników lub worków)

Rezygnacja

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)


Właściciel/
Współwłaściciel



Użytkownik
Wieczysty





Zarządca /
Użytkownik

Inny podmiot
władający
nieruchomością

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO


Osoba fizyczna



Osoba prawna



Jednostka organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO:
IMIĘ OJCA I MATKI:
NUMER TEL.:
IDENTYFIKATOR PESEL (dla mieszkańców):
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
GMINA
ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

POCZTA

KOD POCZTOWY

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
GMINA
ULICA
NR DOMU
NR LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

F. OPŁATY ZA DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH –
ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
Deklaruję dodatkowy odbiór odpadów ulegających biodegradacji w miesiącach od _____do ______
Miesięczna opłata za wywóz odpadów
ulegających biodegradacji

Kwartalna opłata za wywóz odpadów
ulegających biodegradacji

_______ x _____ x 2 odbiory zł = _________

_________________ x 3 = ________________

Ilość
pojemników
lub worków

wysokość miesięcznej opłaty
za dodatkowy odbiór

cena
odbioru
jednego
pojemnika
lub worka

wysokość
miesięcznej opłaty
za dodatkowy
odbiór

wysokość kwartalnej opłaty
za dodatkowy odbiór

Wysokość kwartalnej opłaty za dodatkowy odbiór odpadów komunalnych – odpadów ulegających
biodegradacji wynosi ________zł
Słownie złotych:____________________________________________________________________________

G. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
_______________________________
(miejscowość i data)
H. ADNOTACJE ORGANU
Data

_________________________
(czytelny podpis)

Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:
1. Złożenie deklaracji o zapotrzebowaniu na dodatkowe usługi świadczone przez Gminę w zakresie
odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych – odpadów ulegających biodegradacji od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest dobrowolne – usługa może być wykonana w miesiącach
od 1 kwietnia do 30 listopada danego roku kalendarzowego.
2. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – odpadami ulegającymi biodegradacji lub określonej w
deklaracji ilości odpadów komunalnych – odpadów ulegających biodegradacji powstających na danej
nieruchomości właściciel nieruchomości (użytkownik) jest obowiązany złożyć nową deklarację do
Wójta Gminy Jemielnica w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – odpadami ulegającymi biodegradacji w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jemielnica w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiścić kwartalnie, bez wezwania – z góry
w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału, na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Jemielnica – przelewem lub wpłatą na konto nr: 79 8907 1018 2007 6000 3901 0039 lub w kasie
Urzędu Gminy Jemielnica.
5. Wzór formularza Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
odpadami ulegającymi biodegradacji dostępny jest na stronie internetowej: www.odpady.jemielnica.pl
6. Złożenie dokumentu za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie
formularza stanowiącego załącznik do uchwały i dołączenie deklaracji on-line na stronie Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej http://www.epuap.gov.pl

