POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/160/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 19 listopada 2012 r.

1. PESEL
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
2. Dzień – Miesiąc- Rok
__ __ - __ __ -__ __ __ __

Podstawa
prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.
391)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Włoszakowice

Miejsce
składania:

Urząd Gminy Włoszakowice; ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice (osobiście w biurze nr 110 lub
listownie)

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
WÓJT GMINY WŁOSZAKOWICE
ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

PIERWSZA DEKLARACJA


ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI
(data powstania zmian__ __ - __ __ -__ __ __ __)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):
5. Rodzaj podmiotu:

WŁAŚCICIEL /
WSPÓŁWŁAŚCICIEL


UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY


ZARZĄDCA


INNY PODMIOT
WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ
(np. DZIERŻAWCA,
NAJEMCA)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
6. IMIĘ

7. NAZWISKO

8. DATA URODZENIA

9. IMIĘ OJCA

10. IMIĘ MATKI

__ __ - __ __ -__ __ __ __
E. ADRES ZAMIESZKANIA
11. KRAJ

12. WOJEWÓDZTWO

13. POWIAT

14. GMINA

15. ULICA

16. NR DOMU

18. MIEJSCOWOŚĆ

19. KOD POCZTOWY

20.POCZTA

F.

17. NR LOKALU

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – wypełnić, jeżeli adres
nieruchomości jest inny niż adres zamieszkania

21. ULICA

22. NR DOMU

23. NR LOKALU

24. MIEJSCOWOŚĆ

25. KOD POCZTOWY

26. POCZTA

27. NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (numer ewidencyjny działki)

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:
 selektywny

 nieselektywny

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Włoszakowice w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

28.
zł/ osobę

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje

29.
(podać liczbę mieszkańców)

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 28 należy pomnożyć przez liczbę wskazaną w poz. 29)

30.
zł/ miesiąc

Opłata uiszczana co dwa miesiące (kwotę z poz. 30 należy pomnożyć przez 2 miesiące) w
terminach:
do 15.02 – za styczeń, luty

do 15.04 – za marzec, kwiecień

do 15.06. – za maj, czerwiec

do 15.08 – za lipiec, sierpień

do 15.10 – za wrzesień, październik

do 15.12 – za listopad, grudzień

31.

zł/ 2 miesiące

Oświadczam, że na nieruchomości znajduje się kompostownik: TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)
W inny sposób wykorzystuję (wskazać, w jaki) na własne potrzeby odpady kuchenne i zielone……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składając niniejszą deklarację oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za po danie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (Dz. U. z 1999 r., Nr 83, poz. 930 ze zm.).
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z ze zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
32. MIEJSCOWOŚĆ I DATA
33. CZYTELNY PODPIS

I.

ADNOTACJE ORGANU

34. PODPIS PRZYJMUJĄCEGO FOMULARZ

Pouczenie
Niniejsza 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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.
391) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Włoszakowice określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Włoszakowice o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Włoszakowice w terminie 14
dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Selektywne zbieranie - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego jeden strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego
sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami
i takim samym charakterem.
4. Selektywnemu zbieraniu odpadów będą podlegać następujące frakcje:
1) opakowania ze szkła,
2) opakowania z tworzyw sztucznych,
3) opakowania z metali,
4) opakowania z papieru i tektury (makulatura),
5) zużyte baterie i akumulatory,
6) zużyte lekarstwa,
7) odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, odpady zielone)
8) odpady wielkogabarytowe (zużyte meble domowe i ogrodowe, zabawki itp.)
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) zużyte opony.
5. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt
Gminy Włoszakowice naliczy w drodze decyzji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawki przyjętej dla
odpadów zbieranych w sposób nieselektywny wraz z odsetkami od zaległości podatkowych.

