DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Pola jasne wypełnia składający komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Składający:

Właściciel nieruchomości zamieszkałej
(właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 1).

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Burmistrz Wilamowic, Rynek 1, 43-330 Wilamowice

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji od …………….…..…. (dzień-miesiąc-rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel nieruchomości

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie albo użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
*dotyczy osób fizycznych **dotyczy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

osoba fizyczna
Imię i nazwisko* / pełna nazwa**

PESEL* / NIP**

C1. ADRES ZAMIESZKANIA* /ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu/lokalu

Nr telefonu (nieobowiązkowy)

Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(w przypadku kilku nieruchomości proszę złożyć odrębną deklarację, dla każdej z nich)
Gmina
WILAMOWICE

Miejscowość

Ulica

Nr domu/lokalu

Kod pocztowy

Poczta

D1. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny
odpady nie będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny
E. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje
…..................................................................…............ (proszę podać liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości)
F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
….............................................. x …................................................ = …..................... ........................ zł miesięcznie
(liczba mieszkańców)
(stawka opłaty2))
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…...........................................
miejscowość i data

…...........................................
czytelny podpis

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:
- Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).
Objaśnienia:
1)
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
250) 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)

Rada Miejska w Wilamowicach, w drodze uchwały ustala wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odrębnie

dla właścicieli nieruchomości, którzy będą zbierać odpady w sposób selektywny i dla właścicieli nieruchomości, którzy nie będą zbierać
odpadów selektywnie. Stawki będą podawane do publicznej wiadomości.
- zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Wilamowic deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
- zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Wilamowic w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
- zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym
miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

