Załącznik do uchwały Nr XVII/150/15 Rady Gminy Solina
z dnia 2 grudnia 2015 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na obszarze
Gminy Solina
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych tj. w części
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których występują odpady komunalne
Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku; ul. Wiejska 2; 38 – 610 Polańczyk

Składający:

Miejsce składania deklaracji:
Nazwa organu właściwego do złożenia
Wójt Gminy Solina
deklaracji:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
z późn. zm.).
Termin składania deklaracji: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych, lub w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJIA (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja
□ korekta uprzednio złożonej deklaracji – z dnia

............ - ……….. - …………………

B. DANE IDENTYFIKACYJNE (zaznaczyć właściwy kwadrat)
B.1 Tytuł prawny do nieruchomości/forma władania nieruchomością

□ właściciel

□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty

□ jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
□ jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością
B.2 Rodzaj składającego deklarację

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko
Imię ojca, imię matki
C.1. Osoba fizyczna

PESEL
Nr telefonu (wypełnienie nieobowiązkowe)
Adres e-mail (wypełnienie nieobowiązkowe)
Pełna nazwa podmiotu z siedzibą

NIP
Regon
Nr telefonu(wypełnienie nieobowiązkowe)

C.2. Pozostałe podmioty

Adres e-mail (wypełnienie nieobowiązkowe)

C.3 ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY**
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi, ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Kraj

Województwo
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Powiat
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Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C.4 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania właściciela)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C.5 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr geodezyjny działki/działek, obręb (wypełnić w przypadku braku numeru domu)
D. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ, NA DZIEŃ SPORZĄDZANIA DEKLARACJI
Oświadczam, że na terenie wyżej opisanej nieruchomości odpady będą
gromadzone selektywnie i przygotowane do selektywnego odbioru
z nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Tak
□ Nie

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Nieruchomość opisana powyżej jest (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ ZAMIESZKAŁA (nieruchomość, na której

□ NIEZAMIESZKAŁA

□ MIESZANA (w części zamieszkała oraz

zamieszkują mieszkańcy)

(niezamieszkała)

w części niezamieszkała)

Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia dział F

Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia dział G

Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia dział F, G, H

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Ilość osób zameldowanych ……………………………
Ilość osób faktycznie zamieszkałych ………………….
Uzasadnienie różnicy (należy dołączyć oświadczenie) ………………………………….
Tabela. 1.
A
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

B
Stawka opłaty ustalona Uchwałą Rady
Gminy Solina B

Selektywnie
5,50 zł

………………..
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C
Kwota miesięcznej opłaty (zł)
iloczyn kolumn A x B (WARTOŚĆ X)

Nieselektywnie
11 zł

…………………………….
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G. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Prowadzę następujący rodzaj działalności…………………..……………………………………………………………… w ramach której:
1.

jest zatrudnionych pracowników:……………………………………………………………………………………………..

2.

jest klientów: ………………………………………………………………………………………………………………….

3.

w szkole, przedszkolu, innej placówce jest podopiecznych …………………………………………………………………

4.

lokal handlowy ma powierzchnię…………………………………………………………………………………………….

5.

lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych ……………………………………………………………………

6.

hotelu, pensjonacie, sanatorium, innej placówce znajduje się łóżek ………………………………………………………

7.

ilość miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych ………………………………………………………….
Stawka opłaty za
pojemnik B
Wielkość
pojemnika

Odpady
zbierane
selektywnie
(A)

60 l

120 l

Wyliczenie miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
( iloczyn stawki opłaty i
liczby pojemników
A lub B x C =D )

140 l

240 l

600 l

1100 l
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Odpady
zbierane
nieselektywnie
(B)

Liczba pojemników
w skali miesiąca

Wysokość miesięcznej
opłaty (D)

(C)
miesiąc
styczeń kwiecień
miesiąc
maj wrzesień
miesiąc
październik
- grudzień
miesiąc
styczeń kwiecień
miesiąc
maj wrzesień
miesiąc
październik
- grudzień
miesiąc
styczeń kwiecień
miesiąc
maj wrzesień
miesiąc
październik
- grudzień
miesiąc
styczeń kwiecień
miesiąc
maj wrzesień
miesiąc
październik
- grudzień
miesiąc
styczeń kwiecień
miesiąc
maj wrzesień
miesiąc
październik
- grudzień
miesiąc
styczeń kwiecień
miesiąc
maj wrzesień
miesiąc
październik
- grudzień
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MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY (suma kolumny D): ………………………….zł (WARTOŚĆ Y)
H. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY (DZIAŁ F) ORAZ W CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIEZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (DZIAŁ G)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami (suma
wartości X i wartości Y)

…….……………………….. zł

1. 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 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.), oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt
Gminy Solina określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że dane zawarte w deklaracji będą przetwarzane dla potrzeb naliczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej
składającego

G.ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwaga

Imię i nazwisko przyjmującego formularz

Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia:
A – zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
zobowiązany złożyć Wójtowi Gminy Solina deklarację 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, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (z wyłączeniem
uchwalenia nowych stawek opłat) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia zmiany.
B – wysokość stawek opłat za selektywne i nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz terminy, częstotliwość i tryb uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono w odrębnych uchwałach.
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