POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEK-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Osiek, na których
powstają odpady komunalne

Termin składania:

Pierwszy termin składania do 31 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym
nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania:

Urząd Gminy Osiek, ul. Główna 125, 32-608 Osiek, Tel.+(33) 845-82-61 wew.10, faks +(33) 845-81-24

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu

Wójt Gminy Osiek
ul. Główna 125, 32-608 Osiek

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 pierwsza deklaracja

 korekta deklaracji (data korekty dzień-miesiąc – rok……...-….…..-….…..)

 nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany dzień-miesiąc – rok……...-….…..-….…..)
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel
2. współwłaściciel
3. posiadacz
4. współposiadacz
5. użytkownik wieczysty
6. najemca
7. dzierżawca
8. zarządca nieruchomości
9. inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
4. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

5. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) /Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej)

6. Pesel (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)


7. Nr telefonu
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ADRES ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
8. Kraj

11. Gmina

POLSKA
OSIEK

15. Miejscowość

9. Województwo

MAŁOPOLSKIE

10. Powiat

OŚWIĘCIMSKI

12. Ulica

13. Nr domu

16. Kod pocztowy

14. Nr lokalu

17. Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES W/W NIERUCHOMOŚCI
18. Kraj

19. Województwo

21. Gmina

22. Ulica

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

20. Powiat

23. Nr domu

24. Nr lokalu

27. Poczta

28.

Oświadczam, że na terenie w/w nieruchomości
zamieszkuje

E. Oświadczam, że na terenie
nieruchomości wskazanej w części D
niniejszej deklaracji odpady będą
gromadzone i odbierane w sposób
selektywny

(należy podać liczbę mieszkańców)

29.





TAK

NIE

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK” w dziale E, należy wypełnić tylko pozycję nr I w
przypadku zaznaczenia pozycji „NIE” w dziale E, należy wypełnić tylko pozycję nr II
Ilość osób zamieszkujących
nieruchomość
(należy wpisać liczbę
z pozycji nr 28)

Wysokość stawki opłaty
za 1 mieszkańca
za 1 miesiąc

30.

31.

32.

I. Odpady zbierane i
odbierane w sposób
selektywny
(zmieszane +
segregowane)
II. Odpady zbierane i
odbierane w sposób
nieselektywny
(wszystkie zmieszane)

Opłata kwartalna

Miesięczna kwota opłaty

33.

(iloczyn pozycji 30 x 31)
należy podać kwotę w PLN

34.

35.

36.

37.

(iloczyn pozycji 34 x 35)
należy podać kwotę w PLN

Czy nieruchomość wskazana w części
D niniejszej deklaracji wyposażona jest
w kompostownik?

kwotę z pozycji 32 należy
pomnożyć przez 3

kwotę z pozycji 36 należy
pomnożyć przez 3

38.





TAK

NIE

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926,
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna 125, danych dotyczących mojej
osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych).
39. Data wypełnienia deklaracji
(dzień - miesiąc - rok)
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H. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku: niewpłacenia w określonych terminach (tj. do dnia 15
kwietnia br., do dnia 15 lipca br., do dnia 15 października br. oraz do dnia 15 grudnia br.) kwoty opłaty z poz. 33 lub poz.37 oraz
w przypadku wpłacenia jej w niepełnej wysokości.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Osiek deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zmiany
danych zawartych w złożonej deklaracji lub zmiany przez gminę wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Osiek określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

OBJAŚNIENIA
Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Miejsce zamieszkania – miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od
czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
Zmieszane odpady komunalne – odpady komunalne nie poddane segregacji (wszystkie odpady zbierane razem).
Odpady zbierane w sposób selektywny – rozumie się przez to wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów tj.
papier, tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji
(zbierane w workach), odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki,
zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe.
Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych (resztki roślinne, odpady organiczne
z kuchni itp.), w wyniku czego otrzymujemy kompost. Dopuszcza się również kompostowniki w postaci usypanych pryzm.

Stawka opłaty – określona Uchwałą Rady Gminy Osiek w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

UWAGA
Opłatę z pozycji 33 lub pozycji 37 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:
- za I kwartał do 15 kwietnia,
- za II kwartał do 15 lipca,
- za III kwartał do 15 paździenika,
- za IV kwartał do 15 grudnia.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania gotówkowo w banku ABS Andrychów - bezpłatnie
lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy w Osieku.
Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Osieku , ul. Główna 125, bądź przesłać za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej lub drogą pocztową.
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