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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/7/ 2016
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 stycznia 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
Składający: formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością
Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miejsce składania: Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
 pierwsza deklaracja
 zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji obowiązująca od ………………………….
B. Składający deklarację
 1. właściciel

 2. współwłaściciel

 3. posiadacz samoistny

 4. współposiadacz samoistny 

 5. użytkownik wieczysty  6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz  8. zarządca  9. inny podmiot
C. Dane składającego deklarację
Rodzaj składającego
 osoba fizyczna  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 spółka nie mająca osobowości prawnej  osoba prawna
Nazwa pełna / imię i nazwisko:
Identyfikator

1)

PESEL ................................

NIP ……………………………….

Adres siedziby/adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefon

2)

Adres e-mail

Nr lokalu

2)

D. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Adres :

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów

( w przypadku braku nadania nr domu )

E. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierane będą w następujący sposób:
 odpady zbierane selektywnie (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Żagań o statusie miejskim)
 zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne niesegregowane)
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F. Informacja o posiadaniu kompostownika na potrzeby własne
Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik? (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
3

 tak (należy podać pojemność) ………………… [m ]
 nie

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:
…………………………………………………….…………… (należy podać liczbę mieszkańców)
Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

X
Liczba osób

stawka opłaty uchwalona

zamieszkujących

przez Radę Miasta Żagań

=

wysokość opłaty
(należy podać kwotę w PLN)

nieruchomość

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
…………….…………..……. zł (słownie: złotych ……………………………………………………….).

G. Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację

.................................................................. (czytelny podpis )
................................................................... ( data )
H. Adnotacje organu

Pouczenie:
1.

2.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6n ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399).
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji – Burmistrz Miasta Żagań określi,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miasta Żagań metody.

Objaśnienia:
1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący

2)

działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
Identyfikator NIP wpisują pozostali podatnicy.
Podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Ich podanie ułatwi kontakt ze strony pracowników Urzędu
Miasta Żagań.

