Załącznik do Uchwały Nr XVI/167/2016
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 16 czerwca 2016 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA
PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania deklaracji:

Organ właściwy do złożenia
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250.).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Tryńcza na której powstają odpady
komunalne.
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,
wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.
Wójt Gminy Tryńcza, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Organ, do którego adresowana jest deklaracja
2. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 złożenie deklaracji
 korekta deklaracji

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
4. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 właściciel
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty
 inny
5. Pełna nazwa, imię i nazwisko (imię ojca)

6. Numer telefonu kontaktowego

7. PESEL (osoba fizyczna)/ NIP (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
8. Ulica

9. Nr domu

10. Nr lokalu

11. Miejscowość

12. Kod pocztowy

13. Poczta

C. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
14. Ulica

15. Nr domu

16. Nr lokalu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

17. Nr działki

21. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny
 1. Tak

 2. Nie

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D. 1 Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
22. Liczba mieszkańców

23. Miesięczna stawka opłaty od mieszkańca *

24. Wysokość miesięcznej opłaty (należy pomnożyć liczbę z poz. 22 przez kwotę z poz. 23)
25. Wyposażenie nieruchomości w kompostownik
 1. Tak  2. Nie

E. ZWOLNIENIA OD OPŁAT
Zwolnienia od opłaty przysługujące na podstawie Uchwały Nr XII/131/2015 Rady Gminy Tryńcza z dnia
17 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Tryńcza programu działań na rzecz
rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tryniecka Karta Dużej Rodziny”
26. (wskazać zakres zwolnienia)

F. INFORMACJA O EWENTUALNYCH ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
27. Liczba i nazwy załączników

G. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
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 2016 r., poz. 599).

28. Miejscowość, data

29. Czytelny podpis składającego deklarację

H. ADNOTACJE URZĘDU
30. Uwagi

Pouczenie:
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Tryńcza deklarację
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji 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 Tryńcza nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca,
w którym nastąpiła zmiana.
* - stawka obowiązująca w dniu złożenia deklaracji
F-UFS-33

