POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM. DEKLARACJA DOTYCZY JEDNEJ NIERUCHOMOŚCI. ZAZNACZAJĄC
WŁAŚCIWY KWADRAT NALEŻY WPISAĆ W NIM ZNAK „X”

OK-2
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

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 IŁOWA

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO OTRZYMANIA DEKLARACJI
BURMISTRZ IŁOWEJ, ul. Żeromskiego 27, 68-120 IŁOWA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
- PIERWSZA DEKLARACJA
data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
pierwszych odpadów komunalnych, (pole należy wypełnić, jeżeli data ta jest późniejsza niż 1 styczeń
2013 r.)
(data)

- ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W ZŁOŻONEJ WCZEŚNIEJ DEKLARACJI

od dnia
(data)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
- WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI – OSOBA FIZYCZNA
- WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI – OSOBA PRAWNA
- WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI – OSOBA FIZYCZNA
- WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI – OSOBA PRAWNA
- UŻYTKOWNIK WIECZYSTY – OSOBA FIZYCZNA
- UŻYTKOWNIK WIECZYSTY – OSOBA PRAWNA
- JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA
NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
- INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

D. DANE SKŁADAJĄZEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
IDENTYFIKATOR REGON
(jeżeli nie dotyczy osoby fizycznej)
………………………………

PESEL
(jeżeli dotyczy osoby fizycznej)
…………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

OŚWIADCZENIE właściciela nieruchomości zamieszkałej
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje:
_____________________ osób
(należy podać liczbę mieszkańców)

(słownie: _________________________________________________________ mieszkańców)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (opłatę
miesięczną wylicza się mnożąc ilość mieszkańców przez stawkę opłaty określoną w drodze
odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Iłowej, zaokrąglając tak wyliczoną kwotę opłaty do pełnych
złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki
kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych):
__________ osób x _________ złotych/osobę = ________________ złotych
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….)
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 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).

…………………………………………….
(data i czytelny podpis składającego deklarację)

Załączniki:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

F. ADNOTACJE ORGANU

Deklaracja jest poprawna pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym
Identyfikator osoby sprawdzającej formularz

Data i podpis osoby sprawdzającej formularz

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Iłowej pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. W takim wypadku w części B deklaracji należy zaznaczyć ZMIANA DANYCH
ZAWARTYCH W ZŁOŻONEJ WCZEŚNIEJ DEKLARACJI. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.

