DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub
niebieskim kolorem
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki.
Termin składania: Pierwszy termin składania do dnia 31 maja 2013 roku lub w ciągu 14 dni od dnia
zamieszkania lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.
Miejsce składania: Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.
A. Organ właściwy do przyjęcia deklaracji

Wójt Gminy Wyszki
ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
B. Obowiązek złożenia deklaracji

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat):
 pierwsza deklaracja
 zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
Data zamieszkania na terenie nieruchomości lub zaistnienia zmian danych zawartych
w deklaracji* ………..…….................................................. (dd-mm-rrrr)
*nie dotyczy deklaracji składanych przed dniem 1 lipca 2013 r.
C. Składający deklarację (zaznacz właściwy kwadrat)








właściciel nieruchomości
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
najemca, dzierżawca
zarządca nieruchomości
inny podmiot władający nieruchomością

D. Dane składającego deklarację

Rodzaj składającego (zaznacz właściwy kwadrat)
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek

Pierwsze imię

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

Drugie imię

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

Imię ojca

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych i jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej)

Adres siedziby/Adres zamieszkania

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu komórkowego

Nr lokalu

Adres e-mail

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr ewidencyjny działki

F. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż w rubryce D

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

G. Sposób gromadzenia odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 zmieszany
 selektywny (tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe,
tekstylia, makulatura, szkło białe i kolorowe)

 selektywny (tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe,
tekstylia, makulatura, szkło białe i kolorowe) dodatkowo z przydomowym kompostowaniem

H. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ilość
gospodarstw

Stawka

Wysokość
opłaty

1- osobowe gospodarstwo domowe
2- osobowe gospodarstwo domowe
3- osobowe gospodarstwo domowe
4 i więcej osobowe gospodarstwo domowe
Łączna miesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynosi:
I. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zameldowanych jest
…….….. osób, a faktycznie zamieszkuje ………..… osób.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(podać powód, jeżeli liczba osób zameldowanych jest inna niż rzeczywiście zamieszkujących)
Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
……………………………..
(miejscowość i data)

J. Adnotacje organu

……………………………………
(czytelny podpis)

Pouczenie:
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnego w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954 z późn. zm.).
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. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę
zamieszkującą samodzielnie, bądź zespół osób razem mieszkających spokrewnionych lub
niespokrewnionych, wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do
zamieszkiwania w lokalu.
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Wyszki
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.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
nową deklarację do Wójta Gminy Wyszki w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (deklarację należy złożyć każdorazowo w sytuacji zmiany
właściciela danej nieruchomości).
5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt 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.
6. Kompostowanie – rozumie się przez to składowanie na pryzmie lub w odpowiednich
urządzeniach ulegających biodegradacji odpadów zielonych, odpadów spożywczych
i odpadów kuchennych z gospodarstw domowych.
7. Wysokość stawki za selektywne i nieselektywne gromadzenie odpadów komunalnych określa
uchwała Rady Gminy Wyszki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
8. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono
odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby
sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) lub
właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

