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  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  NZ-1

Podstawa prawna:      

Składający:       

Termin składania:    

Miejsce składania:            

Organ właściwy do przyjęcia
deklaracji:

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

Formularz  przeznaczony  dla  właścicieli  nieruchomości  na  terenie Gminy Kolno,  na których
zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

„Pierwszy  termin  składania  deklaracji  do  31  marca  2013  r.,”*  w  terminie  14  dni  od  dnia
zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego  mieszkańca  lub  powstania  na  danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
W terminie 14 dni  od dnia wystąpienia  zmiany danych określonych  w poprzednio  złożonej
deklaracji.

Urząd Gminy Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolno

Wójt Gminy Kolno

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI wynika z art. 6k ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat):
   

 Rodzaj deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      
   złożenie deklaracji (pierwsza deklaracja)

          
   deklaracja składana w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca po dniu 31.03.2013 r.                

           Nowa deklaracja, składana w przypadku: 

                      
      zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty  (pkt 4 objaśnienia) 

                       
      ustania obowiązku uiszczania opłaty  (pkt 5 objaśnienia) 

            
        korekta deklaracji  (pkt 6 objaśnienia) 

        data zamieszkania / data zmiany danych (nie dotyczy pierwszej deklaracji)      

Uzasadnienie konieczności złożenia korekty deklaracji lub wyjaśnienie przyczyn ustania obowiązku uiszczania opłaty. 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
   Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

    właściciel                         najemca, dzierżawca                                               użytkownik wieczysty

  
   współwłaściciel                 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca        Inny (należy podać jaki ) 

                                                           nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 

Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   osoba fizyczna                   osoba  prawna                     jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

    Nazwisko i  imię  * / pełna nazwa **

    Identyfikator Podatkowy: PESEL/NIP 1)

.                                      
                    
                       PESEL                                                                                        NIP       

   Adres do korespondencji
Kraj Województwo  Powiat

Gmina Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu  Nr lokalu Nr telefonu  (fakultatywnie)

initiator:formularze@gmina-kolno.pl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:e71307ebac337041a50597959f607c37



D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE * / ADRES SIEDZIBY**
Gmina  Miejscowość Nr domu Nr lokalu 

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  określonej  w  części  D  niniejszej  deklaracji  odpady  będą  gromadzone  
i odbierane w sposób (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

    SELEKTYWNY                               ZMIESZANY

OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.  Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 
części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:                   .

                       (Podać liczbę osób faktycznie zamieszkałych)

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

                                                 X                                               =                                                                     zł
               (ilość osób zamieszkujących                 (stawka opłaty) 2)           (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)
                           nieruchomość)              

G. ODPADY BIODEGRADOWALNE, min. resztki pożywienia, skoszona trawa, gałęzie drzew, liście

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji będą kompostowane we własnym zakresie
w przydomowych kompostownikach i nie będą przekazywane podmiotowi odbierającemu odpady.         
 
                                      TAK                                                NIE   

H. Oświadczenie i podpis składającego deklarację  
Oświadczam, że wszystkie dane zwarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.

                                                                                                                                                                 
                       (miejscowość i data)                                                                                         (czytelny podpis osoby składającej deklarację

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie
Niniejsza  deklaracja  jest  podstawą  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  17  czerwca  1996  r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Objaśnienia:
1. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Kolno określi, w drodze

decyzji,  wysokość  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  biorąc  pod uwagę  uzasadnione szacunki,  w tym średnią  ilość  odpadów komunalnych
powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

2.  Osoby składające  deklarację  są  zobowiązane wpłacać  opłatę za  gospodarowanie  odpadami  bez  wezwania miesięcznie  w Punkcie  Kasowym Kolno  lub
przelewem na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Kolno z dopiskiem „opłata za odpady”  do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstaje obowiązek ponoszenia opłat.

3. Właściciel nieruchomości w części F deklaracji sam oblicza opłatę.
4. W przypadku zmiany danych  będących  podstawą  ustalenia należnej  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (np.  zmiany liczby mieszkańców

zamieszkujących nieruchomość,  przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny),  właściciel  nieruchomości  jest obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 u.c.p.g.). 

5. W przypadku zaprzestania powstawania odpadów, np. na skutek czasowego opuszczenia nieruchomości na okres dłuższy niż 1 pełny miesiąc kalendarzowy,
właściciel nieruchomości ma prawo do złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w odpowiednim
polu  stosowne  uzasadnienie.  Podobna sytuacja  jest  przy  sprzedaży  nieruchomości,  w takim przypadku,  obowiązki  właściciela  nieruchomości  przechodzą  na
nabywcę nieruchomości. W przypadku powrotu do nieruchomości, jej właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty powrotu i
rozpoczęcia powstawania odpadów, wypełniając wszystkie wymagane pola. 

6. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej) w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia
należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (np.  zmiana  firmy,  nazwiska,  adresu  zamieszkania,  zmiana  wskaźników),  a  także  w przypadku
konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek. 

  Adnotacje organu:

 Uwag nie wniesiono.
 Data Podpis przyjmującego formularz



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 października 2013 r. Zalacznik1.doc
              POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOR

7.  Dokumentem upoważniającym do złożenia deklaracji jest np.: pełnomocnictwo (opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.), umowa najmu, umowa dzierżawy, uchwała wspólnoty o wyborze zarządu, umowa spółki osobowej, itp. 

1) identyfikatorem podatkowym jest: PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności
gospodarczej  lub niebędących  zarejestrowanymi  podatnikami  podatku od towarów i  usług;         NIP  -  w przypadku  pozostałych  podmiotów podlegających
obowiązkowi ewidencyjnemu.

2) zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Kolno w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty na terenie Gminy Kolno.

____________________ 
* Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność 
 - uchwała nr 0102-399/13 z dnia 21 listopada 2013 roku 
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