Załącznik do Uchwały Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniony Uchwałą Nr XXV/199/2017
Rady Miejskiej w Witkowie
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ 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 (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze
zm.).
Składający:
Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością na
terenie Gminy i Miasta Witkowo, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Termin składania: Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2015r.
Deklarację należy złożyć także w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miejsce składania: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.
Organ właściwy do złożenia deklaracji:
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja
□ nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
…………………………… (dzień – miesiąc – rok)
□ korekta uprzednio złożonej deklaracji:
- data zmiany danych …………………………… (dzień – miesiąc – rok)
- rodzaj zdarzenia powodującego złożenie korekty deklaracji:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty1)
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
□ inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
2. NAZWISKO I IMIĘ* (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA* (dotyczy osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
3.1. IMIĘ OJCA (dotyczy osób fizycznych)

3.2. IMIĘ MATKI (dotyczy osób fizycznych)

4. PESEL* (dotyczy osób fizycznych) / NIP* (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej)
5. ADRES ZAMIESZKANIA* (dotyczy osób fizycznych) / ADRES SIEDZIBY* (dotyczy osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
Kraj
Województwo
Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu:

Nr lokalu

6. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż wskazany w pkt 5)
Kraj
Województwo
Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES LUB POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina
Ulica
Nr domu / Nr działki Nr lokalu
ewidencyjnej*
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB: (należy
zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ selektywny2)
□ nieselektywny3)
F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
1. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ
DEKLARACJI ZNAJDUJE SIĘ:
…………….….………….
(liczba domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku)
2. WYSOKOŚĆ ROCZNEJ
KOMUNALNYMI WYNOSI:
….………………….……………. x

RYCZAŁTOWEJ

OPŁATY

………………………
(stawka opłaty)4)

(liczba domków letniskowych,
lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku)

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

= …………………….……… zł
(wysokość opłaty)5)

(słownie ………………………………………………………………….…………………………...) zł
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
……………………………
(miejscowość i data)
H. ADNOTACJE ORGANU

…………………..………………..
(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić
POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1619).
OBJAŚNIENIA:
1) W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, deklarację składa jeden ze współwłaścicieli nieruchomości.
2) Odpady komunalne będą zbierane i segregowane w systemie „u źródła” w osobnych pojemnikach i workach,
tzn. oddzielnie zmieszane odpady komunalne, oddzielnie wybrane frakcje odpadów: odpadów z papieru, w tym tektury,
odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury; odpadów metali, w tym odpadów
opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych,
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła; odpadów
ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych.
3) Wszystkie odpady komunalne będą zbierane łącznie do jednego pojemnika.
4) Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w
Witkowie.
5) Wyliczoną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Witkowo,
na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Witkowie.

