Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/112/16
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 grudnia 2016 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIĆ RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r.,
poz. 250 z późn. zm.).
Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami na których znajdują się
domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Wizna.

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Miejsce składania: Urząd Gminy Wizna, Pl. Kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY WIZNA
PL. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA 35
18-430 WIZNA

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

 ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI



C. SKŁADAJĄCY 1. Osoba fizyczna

2. Osoba prawna

DEKLARACJĘ

(zaznaczyć właściwy 3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
kwadrat)


D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
1. Właściciel
RODZAJ WŁASNOŚCI,
POSIADANIA
4. Współużytkownik wieczysty
(zaznaczyć właściwą
7. Współposiadacz samoistny
pozycję)
NAZWA PEŁNA / IMIĘ
I NAZWISKO/
DATA URODZENIA
NR TELEFONU
IMIONA RODZICÓW



5. Posiadacz

8. Zarządca

……………………………………………………….
Pełna nazwa/Imię i nazwisko
….……………………..……
Nr telefonu kontaktowego

IDENTYFIKATOR

2. Współwłaściciel 3. Użytkownik wieczysty

R E G O N: ……………………………

6. Posiadacz samoistny
9. Inny …………..
………………………………….
Data urodzenia

…………………………….
Imię ojca, matki

N I P/P E S E L*……..…..………………………………..

E. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Powiat
Nr domu
Kod pocztowy

Poczta

 Taki sam jak w części E

E.1. ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Powiat
Nr domu
Kod pocztowy

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Nr lokalu

Poczta

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Kraj

Nr lokalu



Powiat
Nr domu
Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

Nr ewidencyjny nieruchomości
w rejestrze gruntów

G. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji, odpady komunalne
gromadzone będą w sposób:

selektywny



zmieszany

H. OBLICZENIE OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA DOMEK LETNISKOWY LUB INNĄ
NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANĄ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny, rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

100 zł

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny, rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

150 zł

Liczba domków letniskowych/nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowych

……

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(iloczyn stawki ryczałtowej i liczby nieruchomości)

…….. złotych rocznie

W sezonie (w przypadku przebywania ciągłego) od ………………………………..
do …………………………………
W miesiącach2) (w przypadku przebywania nieciągłego)

Miesiące obsługi

I

……

 VII

 II

……

 VIII ……

 III

……

 IX

……

 IV ……

X

……

V

……

 XI

……

 VI

……

 XII

……

……

I. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………………
(czytelny podpis)

J. ADNOTACJE ORGANU

Data i podpis przyjmującego formularz.

………………………………..
(DATA)

…………………………………………………..
(PODPIS)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599
z późn. zm.), w sytuacji nie wnoszenia należnych opłat.
W przypadku niezłożenia deklaracji lub niezłożenia jej w wyznaczonym terminie właściciel
nieruchomości poniesie konsekwencje opisane w art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) w brzmieniu: w razie niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych
zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę
gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.
Sposób gromadzenia odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy Wizna w drodze decyzji naliczy
opłatę jak za odbiór odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami .

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Wizna o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
a) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
b) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
2) W przypadku, kiedy na danej nieruchomości nie przebywa się w sposób ciągły zaznaczyć
miesiące, w których nieruchomość jest zajmowana i w polu obok wpisać założoną ilość
pojemników odpadów stałych wytworzonych w danym miesiącu.
* niepotrzebne skreślić

