Data wpływu deklaracji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/221/16 Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska z dnia 3 października 2016r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/186/16Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 czerwca 2016r.

WYPEŁNIA SIĘ POLA JASNE, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypopczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku
Podstawa prawna:

Właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
Termin złożenia pierwszej deklaracji 15.11.2016r.
w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Składający:
Termin składania:

A.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia należnej opłaty ___ - ___ - _______ (data zaistnienia zmiany)

korekta deklaracji, która ma na celu poprawienie danych nieskutkujących zmianą opłaty (np. zmiana nazwiska)
Uzasadnienie: (wypełnić w przypadku zmiany danych w deklaracji lub korekty deklaracji)

C.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

D.

właściciel

użytkownik wieczysty

współwłaściciel

współużytkownik wieczysty

posiadacz samoistny

zarządca nieruchomości

posiadacz zależny
(np.dzierżawca, najemca)

inny podmiot władający nieruchomością:
……………………………………………..

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Imię i nazwisko*/Nazwa pełna **

Imiona rodziców*

PESEL*/NIP**

Nazwa skrócona**

Nr KRS/REGON**

Nr telefonu

Adres e-mail

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Imię i nazwisko*/Nazwa pełna ** (dotyczy drugiego współwłaściciela)

Imiona rodziców*

PESEL*/NIP**

Nazwa skrócona**

Nr KRS/REGON**

Nr telefonu

Adres e-mail

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

w przypadku występowania większej liczby współwłaścieli wypełnić informację o pozostałych współwłaścicielach

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
Miejscowość

Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż w pukcie D.1.)
Kraj

Województwo

Miejscowość

Ulica

Nr domu

E.

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w punkcie D.1. będą zbierane w sposób ***
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

selektywny

nieselektywny

*** W przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a w przypadku wyboru zbierania odpadów w sposób nieselektywny
należy wybrać wyższą stawkę

F.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Odpady są zbierane i odbierane
w sposób

Ilość domków letniskowych,
lub innych nieruchomości*

Stawka roczna ryczałtowa**

F.1.

SELEKTYWNY

……………szt.

………. zł/rok

F.2.

ZMIESZANY

……………szt.

………. zł/rok

G.

(ilość z kol. 2 x stawka kol.3)

………. zł/rok
………. zł/rok
Razem

F.3.

Roczny wymiar opłaty

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą
Miejscowość

Data

Czytelny podpis składającego deklarację

Miejscowość

Data

Czytelny podpis współwłaściciela

………………. zł/rok

H.

ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA
Nieruchomość wskazaną w części D.1. niniejszej deklaracji, należy wyposażyć w pojemniki do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych odpadów) komunalnych, o pojemności co najmniej 110/120 litrów
* ilość domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez
część roku.
** zgodnie z obowiązującą stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w uchwale Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w
sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

POUCZENIE
1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z pozycji F.3 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt gminy zawiadomi właściciela nieruchomości o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji . W
takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
4. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy
organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane lub uzasadnione
szacunki.
5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych wraz z odsetkami.

