Załącznik do uchwały Nr XXXIII/278/2017
Rady Gminy w Kole
z dnia 29 listopada 2017 r.

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r.,poz. 1289).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca, jak również w terminie 14 dni od dnia,
nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Koło, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY KOŁO
UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOŁO

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem x)

□ pierwsza deklaracja
□ nowa deklaracja (data zaistnienia zmian: …………..............................)

□ korekta deklaracji

(dzień-miesiąc-rok)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem x)

□ właściciel nieruchomości
□ jednostka organizacyjna lub osoba

□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ inny …………………………………..

posiadająca nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko i imię / Nazwa podmiotu
………………………………………………………………………………….

PESEL (osoba fizyczna)

NIP (pozostałe podmioty nie będące osobami fizycznymi)
………………………………………………………….

Nr telefonu:………………………………………………

E-mail:…………………………………………………

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Województwo

Kraj

POLSKA
Gmina

Powiat

WIELKOPOLSKIE
Ulica

KOLSKI
Nr domu

Nr lokalu

KOŁO
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

62-600

KOŁO

F. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY (wypełnić, jeśli inny niż w części E)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba mieszkańców zamieszkujących*
nieruchomość wskazaną w części E niniejszej
deklaracji wynosi

…………………………. osób

Oświadczam, że na terenie nieruchomości
odpady komunalne będą zbierane w sposób
TAK
selektywny (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X,
należy wybrać jedną odpowiedź)
OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

□

Liczba mieszkańców
zamieszkujących
nieruchomość

Stawka opłaty na mieszkańca [zł./miesiąc]
jeżeli odpady będą
jeżeli odpady będą
zbierane w sposób zbierane w sposób
selektywny
nieselektywny

1

2

1-3 osoby

10,00

4-5 osób

9,50

powyżej 5 osób

8,50

3

Liczba
mieszkańców
zamieszkujących*
nieruchomość
(należy wpisać liczbę
mieszkańców)

4

□ NIE
Wysokość
miesięcznej opłaty
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi [zł.]
(iloczyn kolumn:
2 x 4 lub 3 x 4)

5

18,00

H. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
_

_
…………………..…………………………………………………..

data wypełnienia deklaracji
(dzień-miesiąc-rok)

(czytelny podpis)

I. 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 (Dz. U. z 2017, poz. 1201 ze zm.).

Objaśnienie:
* zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego – miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

