
Załącznik do Uchwały Nr XXX/220/13
Rady Gminy Narew

z dnia 16 maja 2013 r.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Organ właściwy: Wójt Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, 17 – 210 Narew.

Miejsce złożenia: Urząd Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, 17 – 210 Narew.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwe)

dzień-miesiąc-rok

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe):

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi        ** dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi

Nazwisko i imię * / pełna nazwa **

PESEL* REGON** 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

E. ADRES DO KORESPONDENCJI
(wypełnić jeśli inny niż adres nieruchomości)

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Pierwsza deklaracja

Zmiana danych zawartych w deklaracji

Właściciel nieruchomości Współwłaściciel Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty Zarządca nieruchomości wspólnej Inny podmiot



F. OBLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

1. Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady:

będą gromadzone selektywnie (segregowane) nie będą gromadzone selektywnie

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

zamieszkuje  (należy podać liczbę mieszkańców)

3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

opłata miesięczna:  zł

(wysokość opłaty = liczba mieszkańców X stawka opłaty (6 zł – przy deklarowanej selektywnej zbiórce i  12 zł – przy braku 
selektywnej zbiórki – zgodnie z Uchwałą Nr XXX/219/13 Rady Gminy Narew z dnia 16 maja 2013 r.).

4. Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

opłata kwartalna:  zł     (stawka miesięczna z pozycji F3 x 3)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam  
zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania  
administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/.

Miejscowość i data Czytelny podpis

H. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o  
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Narew deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.

3. W przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokość  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Narew w terminie 14 dnia od dnia nastąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Niniejszą  deklarację  należy złożyć  w siedzibie Urzędu Gminy Narew, ul.  Mickiewicza 101, w pokoju nr 10 lub przesłać poczt ą na 
wskazany wyżej adres  lub złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę e-PUAP, opatrzoną profilem zaufanym lub bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
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