POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr……………..…
Rady Gminy Wiązowna z dnia …...…...……

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób posiadających
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, władających nieruchomością.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.)

Termin składania:

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości.

Miejsce składania :

Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna

A.

ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
WÓJT GMINY WIĄZOWNA

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Nowa deklaracja (zmiana danych)1)

Pierwsza deklaracja

Korekta2)

W przypadku pierwszej deklaracji podać datę od kiedy nieruchomość jest zamieszkała
lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – od kiedy powstają odpady

…..…..….....¯……...........¯………………
(dzień - miesiąc - rok)
…..…..….....¯……...........¯………………
(dzień - miesiąc - rok)

W przypadku zmiany danych bądź korekty deklaracji podać datę powstania zmiany:

B.2. Przyczyny złożenia nowej deklaracji lub korekty:
zmiana ilości osób

C.

zbycie/nabycie nieruchomości

inne - jakie ………………………………………..

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Nazwisko

Pierwsze imię

Drugie imię

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

Numer PESEL

NIP

C.1. Adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu 3)

e-mail 3)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień
4)
tematycznych sms/e-mail

C.2. Adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

1) Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana stawki opłaty, zmiana liczby mieszkańców).
2) Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji.
3) Podanie informacji o numerze telefonu i adresie e-mail nie jest obowiązkowe.
4) Należy wpisać TAK lub NIE.
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D

DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

D.1. Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Osoba prawna

Osoba fizyczna

D.2. Rodzaj własności (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel

Współwłaściciel

Inny …………………………………………………………..

D.3. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Miejscowość

Ulica

Numer domu/lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Numer ewidencyjny działki

D.4. Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku

Nieruchomość zamieszkała

D.5. Dane dotyczące nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D4 niniejszej deklaracji odpady
komunalne będą gromadzone w sposób: (proszę wskazać właściwy kwadrat w poz. 1 lub 2)

1.

SELEKTYWNY

2.

ZMIESZANY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D4 niniejszej deklaracji zamieszkuje
następująca ilość osób:

…………………………………………………
(należy podać liczbę mieszkańców)

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określona w uchwale Rady Gminy Wiązowna

…………………………………………………………zł/miesiąc

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca z iloczynu
liczby mieszkańców i stawki opłaty, wyrażona w złotych

…………………………………………………………zł/miesiąc

Dane dotyczące nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane
D.6.
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D4 niniejszej deklaracji odpady
komunalne będą gromadzone w sposób: (proszę wskazać właściwy kwadrat w poz. 1 lub 2)

1.

SELEKTYWNY

2.

ZMIESZANY
…………………………………………………

Ilość domków letniskowych, lub innych nieruchomości:

(należy podać liczbę domków)

Stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określona w uchwale Rady Gminy Wiązowna

………………………………………………………….……zł/rok

Roczny wymiar opłaty wynikający z iloczynu liczby domków letniskowych i stawki ryczałtowej
opłaty, wyrażonej w złotych

………………………………………………………….……zł/rok

F.

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

G.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że dane wykazane przeze mnie w niniejszym dokumencie zgodne są ze stanem faktycznym. Świadomy/świadoma jestem
odpowiedzialności za podanie zeznań niezgodnych z rzeczywistością.
Data wypełnienia deklaracji:
(dzień - miesiąc - rok)

…….…....¯…….......¯………………

H.

………………………………………………………………………………………………….

ADNOTACJE URZĘDU

Data przyjęcia deklaracji:
(dzień - miesiąc - rok)

…….…....¯…….......¯………………

I.

Czytelny podpis właściciela nieruchomości bądź osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (należy
dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela
nieruchomości)

Sprawdzono pod względem formalnym:
………………………………………………………………………………………………….

POUCZENIE

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.).

J.

OBJAŚNIENIA

1. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją, w oryginale lub w formie
uwierzytelnionego podpisu, wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
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