Załącznik do uchwały Nr XXV/101/2016 Rady Gminy Wymiarki
z dnia 24 czerwca 2016 roku
DEKLARACJA
0 WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOśONYCH NA OBSZARZE GMINY WYMIARKI

Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2016 r. poz.250.)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, połoŜonych na terenie Gminy Wymiarki

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Gminy w Wymiarkach , ul. Księcia Witolda 5; 68-131 Wymiarki

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej opłaty w terminie 14 dni od daty jej
wystąpienia.

Nazwa i adres
Wójt Gminy Wymiarki
siedziby organu
ul. Księcia Witolda 5, 68 – 131 Wymiarki
właściwego do
68-131 Wymiarki
złoŜenia deklaracji
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
☐ pierwsza deklaracja
☐ zmiana danych zawartych w deklaracji;
data zaistnienia zmiany ………………
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ(zaznaczyć właściwy kwadrat)
☐ właściciel nieruchomości, współwłaściciel,
☐ zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej
budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali)
inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko, PESEL (dotyczy osób fizycznych)/Pełna nazwa, NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

1.
Adres zamieszkania/ Adres siedziby
Kraj

Województwo

2.

3.
Miejscowość

Powiat

4.
Ulica

6.

7.

Gmina

5.
Nr domu/Nr lokalu

8.

Kod pocztowy

9.

Numer telefonu/ e-mail

10.
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Numer działki/podać tylko w
Miejscowość

11.

Ulica

12.

Nr domu/Nr lokalu

13.

przypadku braku numeru
porządkowego nieruchomości/

14.

Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji
zamieszkuje (naleŜy podać liczbę mieszkańców)

15.

E. Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej
deklaracji odpady będą gromadzone w sposób posegregowany

16.
☐ TAK
17.
☐ TAK

F. Oświadczam, Ŝe odpady zielone będą gromadzone w przydomowych
kompostownikach, a uzyskany z nich kompost wykorzystam na potrzeby własne lub
przekaŜę przedsiębiorcy.

☐ NIE
☐ NIE

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
18.
Liczba mieszkańców (wpisać liczbę z poz. 15)
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca

19.

zł/ osobę

Wysokość miesięcznej opłaty ( iloczyn poz. 18 i poz. 19)

20.

zł

Liczba osób zameldowanych na nieruchomości

21.

H. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

I. POUCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Opłatę naleŜy uiścić bez uprzedniego wezwania w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe
nr 27 9658 0006 0000 0101 2006 0004 w terminie do 10 dnia następnego m-ca, po miesiącu którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy, opłata za miesiąc grudzień jest uiszczana do 30 grudnia.
2. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.)
22. Imię
23. Nazwisko
24. Data wypełnienia deklaracji

25. Podpis ( pieczęć) osoby składającej deklarację

J. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia:
1.Przez
nieruchomości
zamieszkałe
naleŜy
rozumieć
nieruchomości na których, stale lub czasowo zamieszkują
mieszkańcy, niezaleŜnie od czasowych nieobecności związanych
np. z leczeniem czy wypoczynkiem.
2. Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez którego
rozumie się takŜe współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające
nieruchomością (np. posiadacz samoistny, posiadacz zaleŜny).
JeŜeli
nieruchomość
jest
zabudowana
budynkiem
wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność
lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz
właściciela lokalu obciąŜają wspólnotę mieszkaniową albo
spółdzielnię mieszkaniową.
3. W przypadku posiadania więcej niŜ jednej nieruchomości, ich
właściciel lub zarządca zobowiązany jest złoŜyć odrębną
deklarację dla kaŜdej nieruchomości.

W pkt. 15 podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną
nieruchomość. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu (art. 25 k.c.). MoŜna mieć tylko jedno miejsce
zamieszkania (art. 28 k.c.).
W części E naleŜy złoŜyć oświadczenie w jaki sposób będą
gromadzone odpady poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu.
Poprzez zbieranie odpadów w sposób posegregowany naleŜy
rozumieć zbieranie odpadów komunalnych zgodne z zasadami
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Wymiarki
W części G wyliczenie wysokości miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
mieszkańców faktycznie zamieszkujących podanych w pkt. 15
oraz miesięcznej stawki ustalonej uchwałą Rady Gminy Wymiarki
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
W części H właściciel nieruchomości zamieszcza informację o
przyczynach rozbieŜności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych
podaną w pkt.15 a liczbą osób zameldowanych dodaną w pkt 21
na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja.

