DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (FORMULARZ MIŚ‐2.1)
Podstawa prawna
Termin składania
deklaracji

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity DZ. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.)
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce
złożenia
Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 18, 96‐515 Teresin
deklaracji
Organ właściwy do
Wójt Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96‐515 Teresin
złożenia deklaracji
A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
Deklaracja składana po raz pierwszy w związku z powstaniem obowiązku uiszczania opłaty od
dnia ………………………………………………..
Deklaracja składana w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia jej wysokości
od dnia …………………………………………...
Korekta deklaracji od dnia ……………………………………………………………………………………………
(pisemne wyjaśnienie przyczyny ………………………………………………………………………………………………………………...
złożenia korekty)
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
Wygaśniecie obowiązku uiszczenia opłaty od dnia …………………………………............................
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
Właściciel
Współwłaściciel
Użytkownik wieczysty
Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
Inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko
lub pełna nazwa
PESEL lub REGON
D. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY
Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

Adres e‐mail

Nr
lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Miejscowość

Ulica
Kod pocztowy

Nr domu
Poczta

Nr
lokalu

F. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PKT E BĘDĄ
ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu):
SELEKTYWNY
NIESELEKTYWNY
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w pkt E
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
powstałymi na nieruchomości wskazanej w pkt E

(kwotę stawki od osoby za miesiąc
należy pomnożyć przez liczbę
mieszkańców)

H. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY ULEGAJACE BIODEGRADACJI ZOSTANĄ ZAGOSPODAROWANE W
KOMPOSTOWNIKU
TAK
NIE
I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

……………………………………….
(miejscowość i data)

J.

………………………………………………………………….
(czytelny podpis )

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014
roku poz. 1619 z późn. zm.).

1.
2.
3.

Objaśnienia:
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Stawkę opłaty należy wybrać odpowiednio w zależności od wyboru sposobu zbierania i odbierania odpadów
komunalnych.
Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowaniu odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy
Teresin.

