
Zał�cznik do Uchwały Nr 233/XXIII/VI/2013 

Rady Gminy Linia z dnia 25 marca 2013 r. 

POLA JASNE WYPEŁNI� DU�YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA  
O WYSOKO�CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (tekst jednolity           

Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 

Składaj�cy: Wła�ciciele nieruchomo�ci znajduj�cych si� w granicach administracyjnych Gminy Linia, przez 

których rozumie si� tak�e współwła�cicieli, u�ytkowników wieczystych i osoby posiadaj�ce 

nieruchomo�ci w zarz�dzie lub u�ytkowaniu, a tak�e inne osoby władaj�ce nieruchomo�ci�. 
Termin składania; W terminie do 29 marca 2013 roku, a tak�e w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych 

wpływ na powstanie, b�d� wyga�ni�cie obowi�zku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarze�
maj�cych wpływ na wysoko�	 opłaty. 

Miejsce składania: Urz�d Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia 

Organ wła�ciwy do zło�enia deklaracji: Wójt Gminy Linia 

A. OBOWI�ZEK ZŁO�ENIA DEKLARACJI
Okoliczno�ci powoduj�ce obowi�zek zło�enia deklaracji: (zaznaczy	 wła�ciwy kwadrat x) 

pierwsza deklaracja 

zmiana danych zawartych w deklaracji ……………………………………. (dzie� - miesi�c - rok) 

B. DANE SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ�
Składaj�cy: wła�ciciel/współwła�ciciel  

u�ytkownik wieczysty, 

zarz�dca/u�ytkownik 

inny podmiot władaj�cy nieruchomo�ci�

Nazwisko i imi� …….…………………………...…….………..….. PESEL

C. ADRES NIERUCHOMO�CI ZAMIESZKAŁEJ (na której s� wytwarzane odpady komunalne)

Adres: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon*)
 …………………….……….…….., 

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełni� w przypadku innego ni� powy�szy)

Adres: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

E. OBLICZENIE WYSOKO�CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

O�wiadczam, �e na terenie nieruchomo�ci wskazanej w cz��ci C niniejszej deklaracji: Zamieszkuje na stałe:……………....,  
(nale�y poda	 liczb� mieszka�ców) 

O�wiadczam, �e na terenie nieruchomo�ci odpady b�d� segregowane 

TAK NIE 

Odpady ulegaj�ce biodegradacji b�d� gromadzone w kompostowniku 

znajduj�cym si� na posesji a powstały kompost wykorzystywany b�dzie 

na własne potrzeby
TAK NIE 

Miesi�czna stawka opłaty od nieruchomo�ci zamieszkałej:  

1) nieruchomo�	 zamieszkała przez 1 osob� – 18 zł. a przy segregowaniu odpadów -     9 zł. 

2) nieruchomo�	 zamieszkała przez 2 osoby – 36 zł. a przy segregowaniu odpadów -    18 zł. 

3) nieruchomo�	 zamieszkała przez 3 osoby – 54 zł. a przy segregowaniu odpadów -    27 zł. 

4) nieruchomo�	 zamieszkała przez 4 i wi�cej osób  – 70 zł. a przy segregowaniu odpadów -  35 zł. 

…………………………………

(liczba osób zamieszkuj�cych nieruchomo�	) 
…………………………………

(liczba gospodarstw domowych) 

       …………………………………

(miesi�czna stawka opłaty) 

Słownie: (………………………………………………………………………………………………………………………..) 

Rada Gminy Linia okre�liła NI�SZE stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, je�eli odpady komunalne 

b	d� zbierane w sposób selektywny (b	d� segregowane). Sposób zbierania odpadów b	dzie podlegał bie��cej kontroli. 

W przypadku nie wywi�zywania si	 z obowi�zku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wła�ciwy organ w 

drodze decyzji naliczy opłat	 za zbieranie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
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F. PODPIS SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ�

…………………………………………

(miejscowo�	 i data)

…………………………………………

(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU 

Obja�nienia:  

*) 
Podanie danych dobrowolne, w celu umo�liwienia kontaktu. 

Opłata, zbierana b�dzie przez sołtysów w drodze inkasa, oraz mo�e by	 wpłacana przez wła�cicieli nieruchomo�ci przelewem     

na rachunek bankowy Gminy Linia nr konta: 83 8324 0001 0011 7027 2000 0010 lub do kasy Urz	du Gminy Linia                     

w nast�puj�cych terminach:

Płatno�� do 15 ka�dego miesi�ca.  

Pouczenie: 

1) W wypadku nie wpłacenia w obowi�zuj�cych terminach kwoty wynikaj�cej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej 

w niepełnej wysoko�ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustaw�
z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 1015 z pó�n. 

zm.) 

2) W razie nie zło�enia deklaracji o wysoko�ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

w�tpliwo�ci, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Linia okre�la w drodze decyzji wysoko�	 opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi bior�c pod uwag� uzasadnione szacunki. 

3) W przypadku zmiany danych b�d�cych podstaw� ustalenia wysoko�ci nale�nej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub okre�lonej w deklaracji ilo�ci odpadów komunalnych powstaj�cych na danej nieruchomo�ci 

wła�ciciel nieruchomo�ci jest obowi�zany zło�y	 do Wójta Gminy Linia now� deklaracj� w terminie 14 dni od dnia 

nast�pienia zmiany. Opłat� za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko�ci uiszcza si�
za miesi�c, w którym nast�piła zmiana.  

4) W przypadku posiadania przez jednego wła�ciciela wi�cej ni� jednej nieruchomo�ci zamieszkałej nale�y wypełni	
deklaracj� odr�bnie dla ka�dej z nieruchomo�ci. 

5) W przypadku gdy na nieruchomo�ci znajduje si� wi�cej ni� jeden budynek mieszkalny wła�ciciel nieruchomo�ci 

wypełnia deklaracj� odr�bnie dla ka�dego budynku. 
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