Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/184/14
Rady Gminy Wizna
z dnia 24 czerwca 2014r.
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 2013r.,
poz. 1399 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 nieruchomością zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Wizna.

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Miejsce składania: Urząd Gminy Wizna, ul. Pl. Kapitana Raginisa 35, 18-430 Wizna.

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

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

C. SKŁADAJĄCY
DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy
kwadrat)

 ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI



 1. Osoba fizyczna

 2. Osoba prawna

 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ WŁASNOŚCI,
POSIADANIA (zaznaczyć
właściwą pozycję)


 1. Właściciel

 3. Użytkownik wieczysty

 4. Współużytkownik wieczysty 5. Posiadacz 6. Posiadacz samoistny
 7. Współposiadacz samoistny

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I
NAZWISKO/ DATA
URODZENIA

 2. Współwłaściciel
 8. Zarządca

……………………………………………………….
Pełna nazwa/Imię i nazwisko
………………………

 9. Inny …………..

………………………………….
Data urodzenia

…………………………….
Imię ojca, matki

Nr telefonu kontaktowego**

IDENTYFIKATOR

R E G O N: ……………………………

PE S E L

……………………………………..

ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Powiat
Nr domu
Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

Nr ewidencyjny nieruchomości
w rejestrze gruntów

E. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje ……… osób/osoby.
(należy podać
liczbę mieszkańców)

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny/nieselektywny*.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………… zł
(słownie złotych ..………………..........................................................................).
(stawka określona obowiązującą uchwałą Rady Gminy Wizna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty na terenie Gminy Wizna, pomnożona przez ilość
osób zamieszkujących)

Oświadczam, iż podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym
……………………………….
(miejscowość i data)

F. ADNOTACJE ORGANU

………………………………………………….
(czytelny podpis)

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 2012r. poz. 1015
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 1996r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 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 uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Wizna 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
oraz w przypadku zmiany stawki za gospodarowanie odpadami.
* niepotrzebne skreślić
** pole nie obowiązkowe

