POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

D-Z

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

Składający:

Właściciele nieruchomości1, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Organ właściwy:

Burmistrz Wasilkowa

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Wasilkowie - ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć tylko jedno, właściwe pole)
miesiąc

rok

Złożenie deklaracji (pierwsza deklaracja)

Data powstania obowiązku opłaty:

-

Zmiana danych w deklaracji

Data zaistnienia zmian:

-

Wygaśnięcie obowiązku opłaty

Data wygaśnięcia obowiązku opłaty:
miesiąc

Korekta deklaracji

Okres, którego korekta dotyczy:

od

-

rok

-

do

-

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć tylko jedno, właściwe pole)
1. Forma władania (zaznaczyć właściwe pole)
Właściciel

Użytkownik wieczysty

Najemca, dzierżawca

Współwłaściciel

Zarządca nieruchomości wspólnej

Inny podmiot władający nieruchomością

* - dotyczy wyłącznie osób fizycznych

** - dotyczy wyłącznie osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

2. Nazwisko* / Nazwa pełna**

3. Pierwsze imię, drugie imię*

4. Identyfikator podatkowy

5. Identyfikator REGON**

6. Telefon, adres e-mail (nieobowiązkowe)

Numer PESEL*:
NIP**:

-

-

-

C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
7. Miejscowość

8. Ulica

9. Numer

11. Kod pocztowy

12. Poczta

13. Kraj

10. Numer lokalu

D. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli inny, niż adres zamieszkania / siedziby z części C.
14. Miejscowość

15. Ulica

16. Numer

18. Kod pocztowy

19. Poczta

20. Kraj

17. Numer lokalu

E. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
JEŻELI DEKLARACJA DOTYCZY WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ NIERUCHOMOŚCI, DO DEKLARACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIK A-Z.
W PRZYPADKU TYLKO JEDNEJ NIERUCHOMOŚCI NALEŻY WYPEŁNIĆ POZ. 21 - 27 W CZĘŚCI E 1 .
E 1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI - jeżeli inne niż adres zamieszkania
21. Miejscowość

22. Ulica

23. Numer

25. Kod pocztowy

26. Poczta

27. Nr geodezyjny (w przypadku braku nr porządkowego)

24. Numer lokalu

E 2. DANE CHARAKTERYZUJĄCE NIERUCHOMOŚĆ
28. Liczba osób zamieszkałych

29. Sposób zbierania odpadów (zaznaczyć tylko jedno, właściwe pole)
selektywnie

nieselektywnie
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F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UWAGA! W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym zmiany metody
ustalenia opłaty) właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Małe (jednoosobowe)
Średnie (od 2 do 3 osób)
Duże (od 4 osób)

Stawka opłaty3
[zł/miesiąc]

Liczba gospodarstw na
nieruchomości

Rodzaj gospodarstwa domowego2

Kwota opłaty4
[zł/miesiąc]

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Łączna kwota opłaty miesięcznej (suma z pozycji 32, 35 i 38) [zł/miesiąc]
Opłata kwartalna (kwotę z pozycji 39 należy pomnożyć przez 3) [zł/kwartał] 5

39.
40.

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono):
1. Załączniki A-Z

szt.

2. Nazwa załącznika:

szt.

3. Nazwa załącznika:

szt.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania, np. członek reprezentacji wskazany w KRS, opiekun
prawny, pełnomocnik określony w pełnomocnictwie.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
41. Data wypełnienia deklaracji

42. Czytelny podpis / podpisy (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

I. POUCZENIE

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).
J. OBJAŚNIENIA
1 - Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2 - Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób
spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu:
- małe gospodarstwo domowe - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 1 osoby,
- średnie gospodarstwo domowe - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób,
- duże gospodarstwo domowe - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z nie mniej niż 4 osób.
3 - Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalania stawki tej opłaty.
W przypadku wyboru metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze nieselektywnej zbiórki
odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podwyższoną.
4 - Wyliczenie kwoty opłaty stanowi iloczyn liczby poszczególnych gospodarstw domowych i stawki opłaty przypisanej dla danego gospodarstwa domowego w
Uchwale Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
5 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana w poz. 40 płatna jest bez wezwania w odstępach kwartalnych na właściwy rachunek
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (przelew, wpłata na nr konta 89 1930 1624 2009 6800 2951 0001) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (podając
adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne), w terminach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- do 15 marca br. za I kwartał,

- do 15 czerwca br. za II kwartał,

- do 15 września br. za III kwartał,

- do 15 grudnia br. za IV kwartał;

K. ADNOTACJE ORGANU
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