POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI , NA
KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.)
Składający
właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Cielądz
Miejsce składania: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59 96-214 Cielądz
Termin składania
w terminie 14 dni od daty zamieszkania oraz zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku
uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
WÓJT GMINY CIELĄDZ
CIELĄDZ 59
96-214 CIELĄDZ
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□
□

pierwsza deklaracja
zmiana danych w deklaracji – data zaistniałej zmiany ……………. (dzień –miesiąc –rok)
korekta danych w deklaracji – data zaistniałej zmiany ……………. (dzień –miesiąc –rok)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel

nieruchomości

□

□ Współwłaściciel
nieruchomości

5. Data urodzenia

nieruchomości

nieruchomości

□ Inny podmiot władający nieruchomością

Najemca / Dzierżawca
nieruchomości

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
3. Nazwisko

□ Zarządca / Użytkownik □ Użytkownik wieczysty

4. Imię/Imiona
6. PESEL

7. Telefon ( wpis dobrowolny )

10. REGON

11. Telefon ( wpis dobrowolny )

D.2. Pozostałe podmioty
8. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa
9. NIP

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY składającego deklarację
12. Kraj
13. Województwo
14. Powiat
15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

18. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
22. Kraj
23. Województwo
24. Powiat
25. Gmina

26. Ulica

27. Nr domu

29. Miejscowość

30. Kod pocztowy

31. Poczta

28. Nr lokalu

F. ADRES DO KORESPONDENCJI
( JEŚLI JEST INNY NIŻ W CZĘŚCI D.3 )
22. Kraj
23. Województwo
24. Powiat
25. Gmina

26. Ulica

27. Nr domu

29. Miejscowość

30. Kod pocztowy

31. Poczta

G.

28. Nr lokalu

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY

32. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji znajduje się :
………………………………………………………………………………………………...
( podać liczbę domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku )

33. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:

□ selektywny

□ zmieszany

34. Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi: ( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ ………… złotych jeżeli odpady będą zbierane i gromadzone selektywnie 1 )
□ ………… złotych jeżeli odpady będą zbierane i gromadzone jako odpady zmieszane

2)

35. Wyliczenie ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności
od ilości domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku znajdujących się na nieruchomości wymienionej w części G.
….………………….………. X ……………………………… = ………………………….………… zł
(liczba domków letniskowych
( stawka ryczałtowej rocznej opłaty)
lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku )

(iloczyn liczby domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe , wykorzystywanych jedynie
przez część roku i stawki ryczałtowej rocznej opłaty )

Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :
………………..………………
(słownie,……….………………………………………………………………………………………………)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że informacje podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym .

Data

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

I. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
W przypadku niedokonania wpłaty kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 299, poz.
1954, z późn. zm.). Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. W przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Cielądz w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
OBJAŚNIENIA
1. W przypadku wyboru metody zmieszanego odbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę
podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.
2. 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.
INFOMACJA
Zgodnie z obowiązującą stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną uchwałą Rady
Gminy Cielądz.
2) Zgodnie z obowiązującą stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną uchwałą Rady
Gminy Cielądz.
1)

