POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
1. PESEL/REGON

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 233/XXIV/2016
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 27 czerwca 2016 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy
2. Dzień Miesiąc-Rok

_______-_______-_______
Podstawa prawna:

art. 6n ust.1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 250)

Składający:

Podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Termin składania:

Pierwszy termin składania w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w
którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

A.

B.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Organ, do którego należy złożyć deklarację

4. Nazwa i adres siedziby, do którego należy złożyć deklarację

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA
UL. PIASTOWSKA 11A
09-200 SIERPC

URZĄD MIEJSKI W SIERPCU
UL. PIASTOWSKA 11A
09-200 SIERPC

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
5. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
złożenie pierwszej deklaracji

C.

zmiana deklaracji (data zaistnienia zmian

-

-

)

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

D.
D.1

Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Zarządca nieruchomości wspólnej

Inny

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

D.2

D.3

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoba fizyczna
7. Nazwisko

8. Pierwsze imię, drugie imię

9. Nr telefonu

10. Adres e-mail

Pozostałe podmioty (dot. Zarządów budynków wielolokalowych)
11. Nazwa pełna

12. NIP

13. Nr telefonu

14. Adres e-mail

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr lokalu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

21. Osoby upoważnione do reprezentowania: *

*Należy

wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do
deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową
(17,00 zł)

D.4

DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
22. Ulica

27. Kraj

23. Nr domu

24. Nr lokalu

25. Kod pocztowy

26. Poczta

28. Województwo

29. Powiat

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób (zakreślić odpowiedni
kwadrat)
selektywny
zmieszany
E.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – stawka opłaty określona w Uchwale
Rady Miejskiej w Sierpcu w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenie stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy
miasta Sierpc. (zakreślić odpowiedni kwadrat)
11,00zł / za mieszkańca w przypadku
selektywnej zbiórki odpadów
30.

17,00zł / za mieszkańca w przypadku nie
selektywnej zbiórki

31.

F.
Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej
deklaracji zamieszkuje :

32.
(należy podać liczbę mieszkańców)

DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY
G.
33.
Stawka opłaty (z poz. 30 lub 31)
zł/osobę

Miesięczna kwota opłaty (Opłatę należy wyliczyć poprzez

34.

przemnożenie stawki opłaty z poz. 33 i liczby mieszkańców z
poz.32.)

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

35. Data

36. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

zł

POUCZENIE
POUCZENIE
1. 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 2016 r., poz. 250)
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599)
2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji Burmistrza Miasta Sierpc określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

I. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, przez których rozumiemy także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością, zobowiązani są do złożenia, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w Urzędzie Miejskim w Sierpcu osobiście, pocztowo lub w formacie elektronicznym.
W przypadku zmiany danych – liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie nieruchomości - będącej podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację do Burmistrza Miasta Sierpc w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W deklaracji dotyczącej liczby osób zamieszkują stale daną nieruchomość należy oczywiście podać faktyczną liczbę
domowników łącznie z dziećmi niezależnie od ich wieku.
W przypadku osób uczących się poza Sierpcem (studentów, uczniów) lub innych domowników przebywających stale poza
miejscem zamieszkania (np. za granicą) nie ma obowiązku ich ujmowania w deklaracji.
Selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych polega na wydzieleniu z ogólnej ilości odpadów komunalnych, co
najmniej takich rodzajów jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowanie wielomateriałowe, biodegradowalne
(resztki jedzenia) lub zielone, mokre odpady komunalne. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami
Wzór wypełnionej deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu www.sierpc.pl oraz
w siedzibie urzędu na tablicy ogłoszeń.
W przypadku nieruchomości o funkcji mieszanej (usługowo-mieszkalnej) deklarację należy wypełnić tylko dla części
mieszkalnej.
Deklarację można dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sierpcu - Biuro Obsługi Interesanta.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu tel. 24 275 86 42 lub 24 275 86 47.

