Załącznik do uchwały Nr XVII/151/15 Rady Gminy Solina
z dnia 2 grudnia 2015 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)
Miejsce składania: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2; 38-610 Polańczyk
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Solina
A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ pierwsza deklaracja

□ korekta deklaracji

□□ - □□ - □□□□
(dzień – miesiąc – rok)

B.

DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

B.1 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe pole)

□ 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

C.2. Pozostałe podmioty

Nr telefonu(wypełnienie nieobowiązkowe)

Adres e-mail (wypełnienie nieobowiązkowe)

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

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta
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Nr domu

Nr lokalu
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D. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwe pole):

□ domek letniskowy
□ inna nieruchomość rekreacyjno – wypoczynkowa (napisać jaka): ……………….
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

nr działki

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zobowiązuje się do wnoszenia opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości wskazanej w części C niniejszej
deklaracji, w podanej wysokości:
Wysokość opłaty
……………………………….
(liczba domków letniskowych)

x

………………………………..…..
(ryczałtowa stawka opłaty w zależności
od sposobu zbierania odpadów
- selektywnie lub nie)

= ……………………………
(iloczyn liczby domków
letniskowych i ryczałtowej stawki opłaty)

Wysokość opłaty
……………………………….
(liczba innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe)

x

………………………………..…..
(ryczałtowa stawka opłaty w zależności
od sposobu zbierania odpadów
- selektywnie lub nie

= ……………………………
(iloczyn liczby innych nieruchomości)
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe
i ryczałtowej stawki opłaty)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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.

……………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………..
(czytelny podpis/ pieczątka podmiotu)

G. ADNOTACJE ORGANU

……………..…………………………………
(czytelny podpis przyjmującego deklarację)
H. POUCZENIE
1)

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta 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.

2)

W przypadku zmiany danych (za wyjątkiem stawki) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Solina nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
I. OBJAŚNIENIA

Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji
osoby objęte rejestrem PESEL.
Wysokość opłaty – zależy od liczby domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Jest to iloczyn liczby
domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i ryczałtowej stawki opłaty. Wyliczona kwota stanowi
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą należy uiścić zgodnie z uchwałą Rady Gminy Solina w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nieruchomość letniskowa lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, rozumie się przez to nieruchomość wykorzystywaną
do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych tj. domki letniskowe, domki wypoczynkowe, domki kempingowe lub inne stojące na gruncie: barakowóz, kamper.
Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Stawka – wysokość opłaty reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Solina w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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