
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
11. Pesel / Regon 2. Dzień-Miesiąc-Rok

____-____-________

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy2

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

3.

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Termin składania: Pierwszy termin skladania do  30.04.2013 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 w Pankach, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki

Wójt Gminy Panki
A. Organ właściwy do złożenia deklaracji

B. Obowiązek złożenia deklaracji
4. Cel złożenia deklaracji  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja korekta deklaracji  (data zaistnienia zmian  ____-____-________)

C. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji
5. Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Właściciel nieruchomości

Użytkownik wieczysty

Współwłaściciel

Zarządca nieruchomości wspólnej

Najemca, dzierżawca

Inny

8. Nazwisko rodowe7. Imiona6. Nazwisko
D1. Osoba fizyczna

D. Dane identyfikacyjne

10. Adres e-mail9. Nr telefonu

13. Nr KRS/NIP 

12. Nazwa skrócona11. Nazwisko i Imię/ Nazwiska i Imiona wspólników/ Nazwa pełna
D2. Pozostałe podmioty

15. Adres e-mail14. Nr telefonu

16. Osoby upoważnione do reprezentowania: 3

19. Nr lokalu18. Nr domu17. Ulica
D3. Dane nieruchomości na terenie której powstają odpady4

22. Poczta21. Kod pocztowy20. Miejscowość

26. Poczta25. Ulica23. Kraj
D4. Adres do korespondencji - jeśli inny niż adres nieruchomości

24. Miejscowość

E. Opłata za gospodarowanie odpadami
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Panki w sprawie wyboru metody ustalenia  
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

27.

28.

29.

30.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomości w części D3

Miesięczna kwota opłaty  (kwotę z poz. 27 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazanych w  
poz. 28)
Opłata kwartalna  (kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez  3 miesiące) 5

zł/osobę

zł/miesiąc

zł/miesiąc

W przypadku nie wpłacenie w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi  
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z   17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
(dz.U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn.zm.).

Pouczenie

32. Czytelny podpis  (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)31. Data

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

F. Oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację

1 Niepotrzebne skreślić
2 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
3 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej.
4 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5 Należy wypełnić w przypadku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach kwartalnych.
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