
Załącznik 
do Uchwały nr XXVI/188/12
Rady Gminy Purda
z dnia 14 grudnia 2012 r.

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              art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
prawna:                w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)         
                
Składający:           Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
                              na terenie Gminy Purda
                              
Miejsce                 Urząd Gminy Purda; 11 – 030 Purda 
składania:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Purda
Purda 19
11 – 030 Purda

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 
□           PIERWSZA DEKLARACJA
□        ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI

C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Rodzaj składającego deklarację:

□                                □                                □
OSOBA FIZYCZNA                 OSOBA PRAWNA                     JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
                                                                                                NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
NAZWISKO PIERWSZE IMIĘ, DRUGIE IMIĘ / PEŁNA NAZWA

………………………………………………………………………………..
PESEL 
………………………………

KRS *)

………………………………….
IDENTYFIKATOR REGON *) 

……………………………………
ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

ADRES DO KORESPONDENCJI
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
D.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA



D.2. NUMER EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW
  
Obręb …………   Nr działki ……………..

D.3. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□      WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL
□      INNY: ………………………………………….
                                  (należy podać jaki)

E.  WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 
         (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□      NIE SEGREGUJĘ ODPADÓW
□      SEGREGUJĘ ODPADY
                                 
Posiadam kompostownik na odpady zielone o pojemności:    ............... m3

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:
...........................................  osób.
      (należy podać liczbę mieszkańców)

                                                                                                                                                             
Wysokość  miesięcznej  opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  stanowić będzie  iloczyn zadeklarowanej  ilości  osób oraz stawki 
opłaty zatwierdzonej aktualną uchwałą Rady Gminy Purda w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualną 
uchwałę w powyższej sprawie można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Purda www.bip.purda.pl  

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

   ……………   ×  …………………  =    ………………..
(ilość osób zamieszkujących )          (stawka opłaty)                         (wysokość miesięcznej opłaty)
           nieruchomość

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
                                                                                                                    ……………………………
                                                                                                          …………………………
…………………………                                                                  …………………………
         (miejscowość i data)                                                                                             (czytelne podpisy wszystkich współwłaścicieli) *

G. 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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)

*)  Przez właściciela  nieruchomości  rozumie  się  także współwłaścicieli,  użytkowników wieczystych  oraz jednostki  organizacyjne  i 
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
Objaśnienia:

1) Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.purda.pl 
2) Pierwszą deklarację o wysokości  opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  właściciel  nieruchomości  zobowiązany jest 
złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia uchwały w życie.
3) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 
Wójta Gminy Purda w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
4) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  nową  deklarację  w  terminie  14  dni  od  dnia  nastąpienia  zmiany.  Opłatę  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
5) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych  zawartych  w  deklaracji  Wójt  Gminy  Purda,  w  drodze  decyzji,  określi  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 
o podobnym charakterze.
6) Osoby składające deklarację są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania miesięcznie przelewem na 
rachunek bankowy dochodów Urzędu Gminy Purda do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu którego opłata dotyczy, począwszy 
od lipca 2013 r. 
7) W razie stwierdzenia, że właściciel  nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w 
niższej od należnej, Wójt Gminy Purda określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.


