Nr ewidencyjny

DEKLARACJA
O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
/ BIA E POLA NALE Y WYPE NI CZYTELNIE, DU YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM/
Podstawa prawna:
Sk adaj cy

Termin sk adania:

Miejsce sk adania:

Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (t.j. Dz.U.2012.391 ze zm.)
ciciele nieruchomo ci zamieszka ych po onych na terenie Gminy W chock, a tak e wspó
ciciele,
ytkownicy wieczy ci oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj ce nieruchomo ci w zarz dzie lub
ytkowaniu, a tak e inne podmioty w adaj ce nieruchomo ci
W terminie do 31 maja 2013 r., a tak e w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczno ci maj cych wp yw na
powstanie b
wyga ni cie obowi zku uiszczenia op aty lub zaistnienia zdarze maj cych wp yw na wysoko
op aty, w szczególno ci zmiany wysoko ci stawki op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany
liczby mieszka ców zamieszkuj cych nieruchomo oraz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomo ci pierwszego mieszka ca lub powstania na danej nieruchomo ci odpadów komunalnych.
Urz d Miasta i Gminy w W chocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, sekretariat - pokój nr 10

A. ORGAN W
CIWY DO Z
ENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY W CHOCK, UL. WIELKOWIEJSKA 1, 27-215 W CHOCK
B. DANE SK ADAJ CEGO DEKLARACJ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
1.

SK ADAJ CY DEKLARACJ

2.

Nazwisko i imi

4.

Identyfikator
PESEL:

3.

podatkowy

numer

5.

data urodzenia (dzie /miesi c/rok)

imi ojca

Numer telefonu*

6.

imi matki

adres e-mail*

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
7. Kraj

8. Województwo

9. Powiat

10. Gmina

11. Ulica

12. Numer domu/Numer lokalu

13. Miejscowo

14. Kod pocztowy

15. Poczta

B.3 DANE NIERUCHOMO CI, NA KTÓREJ POWSTAJ ODPADY KOMUNALNE
16. Miejscowo

17. Ulica

18. Numer domu/Numer lokalu

20. Rodzaj w asno ci, posiadania (zaznaczy w

1. w

ciciel

6. u ytkownik

2. wspó

ciciel

ciw pozycj przez postawienie znaku „X”)1)

3. u ytkownik wieczysty

4. wspó

ytkownik wieczysty

5. zarz dca

7. posiadacz1)………………………………….… (np. dzier awa, najem, posiadanie bez tytu u prawnego)

C. OKOLICZNO CI POWODUJ CE KONIECZNO
21. Okoliczno ci (zaznaczy w
1. pierwsza deklaracja

19. Numer ewidencyjny dzia ki

Z

ENIA DEKLARACJI

ciw pozycj przez postawienie znaku „X”)
2. zmiana danych - data zaistnienia zmiany (dzie /miesi c/rok) ……………………………………..

D.

WIADCZAM, E: (zaznaczy w

ciw pozycj przez postawienie znaku „X”)

gromadz odpady komunalne w sposób selektywny, tj. zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto ci i porz dku na
terenie Gminy W chock i do ustalenia op aty miesi cznej przyjmuj stawk ni sz
zagospodarowuj odpady zielone poprzez kompostowanie na terenie mojej nieruchomo ci
E. USTALENIE WYSOKO CI OP ATY MIESI CZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Jednostka
op aty2) Stawka op aty3)
(liczba gospodarstw)

Wyszczególnienie

Kwota
op aty
(liczba
gospodarstw x stawka op aty)

zamieszka e

22.
…………………………

23.
…………………………

24.
…………………………

Gospodarstwo domowe zamieszka e
przez 2 i wi cej mieszka ców

25.
…………………………

26.
…………………………

27.
…………………………

Razem

28.
…………………………

Gospodarstwo domowe
przez 1 mieszka ca

F. Wysoko

op aty miesi cznej s ownie:

29.
……………………………………………………………………….......................................

(poz. 28)

G. O WIADCZENIE I PODPIS SK ADAJ CEGO/OSOBY REPREZENTUJACEJ SK ADAJ CEGO
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 zez zm.)
wyra am zgod na przetwarzanie przez Urz d Miasta i Gminy w W chocku, ul. Wielkowiejska 1, danych dotycz cych mojej osoby
w celu przeprowadzenia post powania administracyjnego.
30. Imi

31. Nazwisko

32. Data wype nienia deklaracji (dzie /miesi c/rok)

33. Podpis sk adaj cego/osoby reprezentuj cej sk adaj cego

H. ZA

CZNIKI

1. Wykaz mieszka ców – o wiadczenie.
2. …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie
1. W przypadku niewp acenia w okre lonych terminach kwoty nale nej op aty lub wp acenia jej w niepe nej
wysoko ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytu u wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.
1954 z pó n. zm.).
2. W przypadku zmiany danych b cych podstaw ustalenia wysoko ci nale nej op aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w ciciel nieruchomo ci jest zobowi zany z
now deklaracj w terminie 14 dni od dnia
nast pienia zmiany. Op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko ci uiszcza si za
miesi c, w którym nast pi a zmiana.
3. Pod poj ciem gospodarstwa domowego nale y rozumie gospodarstwo prowadzone samodzielnie przez jedn osob
lub wspólnie z innymi osobami zamieszkuj cymi dan nieruchomo . (Gospodarstwo domowe mo e by prowadzone
przez osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostaj ce w faktycznym zwi zku, wspólnie zamieszkuj ce
i gospodaruj ce, je eli jakakolwiek osoba zamieszkuje lub gospodaruje samodzielnie, osoba taka tworzy odr bne
gospodarstwo domowe).
4. Op at nale y wnosi zgodnie ze z on deklaracj , raz na dwa miesi ce, z góry bez wezwania, w cznej wysoko ci
za dwa miesi ce kalendarzowe, w nast puj cych terminach: do 31 stycznia za miesi ce stycze i luty, do 31 marca za
miesi ce marzec i kwiecie , do 31 maja za miesi ce maj i czerwiec, do 31 lipca za miesi ce lipiec i sierpie , do
30 wrze nia za miesi ce wrzesie i pa dziernik, do 30 listopada za miesi ce listopad i grudzie , wp at gotówkow
w kasie UMiG w W chocku lub przelewem na rachunek bankowy podany na stronie BIP UMiG w W chocku.
Obja nienia:
* pola nieobowi zkowe.
1)
poda tytu b cy podstaw do w adania dan nieruchomo ci (np. dzier awa, najem, posiadanie bez tytu u prawnego).
2)
liczba gospodarstw domowych na terenie danej nieruchomo ci.
3)
miesi czne stawki op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odr bna Uchwa a Rady Miejskiej
w W chocku.

WIADCZENIE

Ja ni ej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………
(imi i nazwisko osoby sk adaj cej o wiadczenie)

nr pesel ……………………………………………………………………………………………………..………
jestem wiadomy/a odpowiedzialno ci karnej za z

enie fa szywego o wiadczenia wynikaj cej z art.

233 § l kodeksu karnego* i o wiadczam, e informacje wynikaj ce z niniejszego o wiadczenia s
prawdziwe i aktualne. Gospodarstwo domowe po

one w miejscowo ci: ……………………………..

ul. ………………………………………………………………………… nr……………………...……
jest zamieszkiwane przez: …………………………………………………………… tj.:
(ilo

osób)

1. ………………………………………………………………………………………………………
(imi i nazwisko)

2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..
( podpis czytelny osoby sk adaj cej o wiadczenie )

* Art. 233 § l i 6 kk
§ l Kto, sk adaj c zeznanie maj ce s
za dowód w post powaniu s dowym lub w innym post powaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawd lub zataja prawd , podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3.
§ 6 Przepisy § l stosuje si odpowiednio do osoby, która sk ada fa szywe o wiadczenie, je eli przepis ustawy przewiduje
mo liwo odebrania o wiadczenia pod rygorem odpowiedzialno ci karnej.

