Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 8/XVI/16
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 27 stycznia 2016r.

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 2013r., poz. 1399, poz. 1593, Dz. U. z 2015r., poz.87, poz.122,poz.1045, poz.
1269, poz.1688 i poz. 1793)

Składający:
Miejsce składana:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Urząd Gminy w Wiskitkach ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

Organ właściwy do
składania deklaracji:

Wójt Gminy Wiskitki

Termin złożenia
deklaracji:

W ciągu 14 dni od dnia, zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami lub zaistnienia
zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat, stawiając znak x)

□
□

pierwsza deklaracja1
korekta deklaracji2 ………………………………….
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat, stawiając znak x)

□ właściciel nieruchomości □ współwłaściciel □ najemca, dzierżawca
□ użytkownik □ zarządca nieruchomości wspólnej
□ inny podmiot władający nieruchomością □ użytkownik wieczysty
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, np.: wspólnota mieszkaniowa
C. DANE IDENTYFIKACYJNE (wypełnia osoba fizyczna)
Nazwisko:

Pierwsze imię, drugie imię:

Nr telefonu:

adres e-mail:
Strona 1 z 5

PESEL:

D. DANE IDENTYFIKACYJNE (wypełnia osoba prawna lub jednostka organizacyjna)
Pełna nazwa:

Regon:

NIP:

Nr telefonu:

adres e-mail:

E. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

F.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina
Ulica
Nr domu
Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów

G. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby)
Kraj
Województwo
Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta
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Nr lokalu

H. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady
będą gromadzone w sposób selektywny a) (zaznaczyć właściwy kwadrat, stawiając znak x)

□ TAK
□ NIE
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części F niniejszej deklaracji wyposażona jest w
kompostownik (w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK” należy podać pojemność
kompostownika)

□ TAK
……………................... m3

□ NIE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji
zamieszkuje: ………………………………………………………………..
(liczba mieszkańców)
Wyliczenie miesięcznej opłaty:

b)

…………………………………… X …………………………………………… = ………………………………………………………………. zł
(liczba mieszkańców)
(stawka opłaty)
( iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)

I.

DANE DOTYCZACE ZWOLNIENIA Z OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

□

Oświadczam, że jestem posiadaczem Karty Dużej Rodziny, dzięki której przysługuje zwolnienie w części z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o którym mowa w Uchwale Rady Gminy Wiskitki.
Wyliczenie miesięcznego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

c)

……………………………….……………… X ……………………………………… = ……………………………………………………. zł
(liczba osób uprawnionych
(kwota zwolnienia)
(wysokość miesięcznego zwolnienia)
do zwolnienia)
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
……………………………….……………… ̅ …………………………………………………… = ……………………………………………………. zł
( iloczyn liczby mieszkańców
(wysokość miesięcznego zwolnienia)
(różnica opłat z działu H i I)
i stawki opłaty z działu H)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
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J.DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE
LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady
będą gromadzone w sposób selektywny a(zaznaczyć właściwy kwadrat, stawiając znak x)

□ TAK
□ NIE
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części F niniejszej deklaracji wyposażona jest w
kompostownik (w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK” należy podać pojemność
kompostownika)

□ TAK
……………................... m3

□ NIE
b)

Roczna ryczałtowa opłata : (zaznaczyć właściwy kwadrat, stawiając znak x)

Lp.

Pojemność pojemnika
na odpady

1.

Pojemnik 120l.

Ryczałtowa stawka opłaty
zbieranych i odbieranych
selektywnie
120,00 zł.

Wyższa ryczałtowa stawka opłaty zbieranych i
odbieranych nieselektywnie
240,00 zł.

Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………………. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Składając niniejszą deklarację potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych
zamieszczonych w niniejszej deklaracji

……………………………………………………..
(miejscowość i data)

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

L. ADNOTACJE ORGANU

a)

selektywne gromadzenie odpadów w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów z
podziałem na papier, metal i plastik, szkło białe i kolorowe oraz odpady ulegające biodegradacji,
b)
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny, zmieszany
oraz roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny lub
zmieszany dla domków letniskowych czy też innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
położone na terenie Gminy Wiskitki reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Wiskitki.
c)
miesięczna stawka zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała Rady Gminy
Wiskitki
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Pouczenie:
1. W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą Rady Gminy w Wiskitkach terminach kwoty należnej
opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2014r. poz.1619).
Objaśnienia
1.Pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Wiskitki deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub posiada domek letniskowy czy też inną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku - art.6m ust.1 ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, Dz. U. z
2015r., poz.87, poz.122,poz.1045, poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793).
2. Korekta deklaracji - właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy jak również właściciel
nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe czy też inne nieruchomość wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Wiskitki korektę
deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, jeżeli w uprzednio złożonej deklaracji popełnił błędy
przy jej sporządzaniu (np.: błąd w adresie, błąd w PESEL-u brak podpisu itp.). - (art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613) lub nastąpiła zmiana ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość, odstąpienie bądź przystąpienie do zbierania odpadów w sposób selektywny, zgon, sprzedaż
mieszkania lub domu - art.6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, Dz. U. z 2015r., poz.87, poz.122,poz.1045, poz. 1269, poz. 1688 i
poz. 1793).
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