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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Kutno, przez
których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin złożenia
deklaracji:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji.

Miejsce
składania:

Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

Organ właściwy
do złożenia
deklaracji:

Wójt Gminy Kutno

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 pierwsza deklaracja
 zmiana danych zawartych w deklaracji : ………………………..
(data zmiany: dzień – miesiąc - rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):








właściciel
użytkownik wieczysty
współwłaściciel
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną/ właściciele lokali jeżeli zarząd nie został wybrany
inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA PEŁNA**

PESEL*

NIP **

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr telefonu kontaktowego
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina KUTNO

Kod pocztowy 99-300

Miejscowość

nr domu/ nr lokalu

E. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że odpady powstające na nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji będą zbierane
i odbierane w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 selektywny
 nieselektywny

F. WYLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI
Stawka opłaty ***)

zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D
Miesięczna kwota opłaty (stawka opłaty × liczba osób)

zł/miesiąc

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

.............................

.............................

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

H. 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 ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm. )
Informacja:
1)
2)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Kutno 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
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Kutno w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:
*)
dotyczy osób będących osobami fizycznymi
**) dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi.
***) Stawkę opłaty określa uchwała Rady Gminy Kutno w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

