Burmistrz Wąsosza
Plac Wolności 17
56 – 210 Wąsosz

Załącznik do Uchwały
Nr XIX/135/16 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 28 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Właściciel nieruchomości
Urząd Miejski Wąsosza, Plac Wolności 17, 56 – 210 Wąsosz

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI
1. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI: (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE)
 deklaracja
 korekta deklaracji
data zaistnienia zmiany ……………………………………………………………………………
przyczyna korekty deklaracji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY KOMUNALNE:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ: (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE)
 Właściciel

 Użytkownik wieczysty

 Współwłaściciel

 Jednostka organizacyjna

 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 Inny podmiot …………………………………………………………………………………………….
4. IMIĘ, NAZWISKO, PESEL / PEŁNA NAZWA, NIP SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ADRES LUB SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
…………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. 1) DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje: ……………………… osób.
Odpady zbieram w sposób: (zakreślić właściwe)

 selektywny
 nieselektywny
Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawek kwotowych ustalonych odrębną uchwałą Rady
Miejskiej Wąsosza różnych dla odpadów zbieranych w sposób selektywny i odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(opłata stanowi iloczyn: liczba osób x stawka)

LICZBA OSÓB

STAWKA

MIESIĘCZNA OPŁATA

2) DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH*
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach
Wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawek kwotowych ustalonych od rębną
uchwałą
Rady
Miejskiej
Wąsosza
różnych
dla
odpadów
zbieranych
w
sposób
selektywny
i
odpadów
zbieranych
w sposób nieselektywny.

TYP POJEMNIKA

ILOŚĆ POJEMNIKÓW

STAWKA OPŁATY

MIESIĘCZNA OPŁATA

KP-7 (7 m3)
1 110 l
120 l
110 l
Odpady zbieram w sposób: (zakreślić właściwe)
 selektywny
 nieselektywny
.

7. Obliczona stawka opłaty za nieruchomość zamieszkałą / niezamieszkałą** wynosi: …...………… zł/miesiąc.
Uwaga!!!
Poniższe oświadczenia dotyczą:
w pkt 6.1 ) tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
w pkt 6.2) tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
w przypadku, gdy nieruchomość w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała, należy wypełnić zarówno pkt 6.1) jak też pkt 6.2);
obliczoną stawkę za miesiąc należy wpisać w punkcie 7 jako sumę kwot z poz. 6.1) i poz. 6.2).

8. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………..………………………………….

……………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

9. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia organ przyjmujący deklarację)
Data przyjęcia deklaracji

Podpis przyjmującego deklarację

Pouczenie / objaśnienia:

właściciel nieruchomości – to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nie ruchomością;

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nabycia nieruchomości \ użytkowania wieczystego \ innej
formy władztwa nad nieruchomością. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z uchwałą XIX/135/2016 r
Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016 r.

w przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów po wstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Wąsosza nową deklarację uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany; opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;

* - nieruchomości niezamieszkałe to nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska itp.

** - niepotrzebne skreślić

