Załącznik do Uchwały Nr 233/XXIII/VI/2013
Rady Gminy Linia z dnia 25 marca 2013 r.
POLA JASNE WYPEŁNIû DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOĝCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Składający:
WłaĞciciele nieruchomoĞci znajdujących siĊ w granicach administracyjnych Gminy Linia, przez
których rozumie siĊ takĪe współwłaĞcicieli, uĪytkowników wieczystych i osoby posiadające
nieruchomoĞci w zarządzie lub uĪytkowaniu, a takĪe inne osoby władające nieruchomoĞcią.
Termin składania;
W terminie do 29 marca 2013 roku, a takĪe w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĞci mających
wpływ na powstanie, bądĨ wygaĞniĊcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeĔ
mających wpływ na wysokoĞü opłaty.
Miejsce składania:
Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia
Organ właĞciwy do złoĪenia deklaracji: Wójt Gminy Linia

A. OBOWIĄZEK ZŁOĩENIA DEKLARACJI
OkolicznoĞci powodujące obowiązek złoĪenia deklaracji: (zaznaczyü właĞciwy kwadrat x)
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji ……………………………………. (dzieĔ - miesiąc - rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĉ
właĞciciel/współwłaĞciciel
Składający:
uĪytkownik wieczysty,

zarządca/uĪytkownik
inny podmiot władający nieruchomoĞcią

Nazwisko i imiĊ …….…………………………...…….………..….. PESEL

C. ADRES NIERUCHOMOĝCI ZAMIESZKAŁEJ (na której są wytwarzane odpady komunalne)
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon*) …………………….……….……..,

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełniü w przypadku innego niĪ powyĪszy)
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………….

E. OBLICZENIE WYSOKOĝCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OĞwiadczam, Īe na terenie nieruchomoĞci wskazanej w czĊĞci C niniejszej deklaracji: Zamieszkuje na stałe:……………....,
(naleĪy podaü liczbĊ mieszkaĔców)

OĞwiadczam, Īe na terenie nieruchomoĞci odpady bĊdą segregowane
Odpady ulegające biodegradacji bĊdą gromadzone w kompostowniku
znajdującym siĊ na posesji a powstały kompost wykorzystywany bĊdzie
na własne potrzeby
MiesiĊczna stawka opłaty od nieruchomoĞci zamieszkałej:
1)
2)
3)
4)

TAK

NIE

TAK

NIE

nieruchomoĞü zamieszkała przez 1 osobĊ – 18 zł. a przy segregowaniu odpadów - 9 zł.
nieruchomoĞü zamieszkała przez 2 osoby – 36 zł. a przy segregowaniu odpadów - 18 zł.
nieruchomoĞü zamieszkała przez 3 osoby – 54 zł. a przy segregowaniu odpadów - 27 zł.
nieruchomoĞü zamieszkała przez 4 i wiĊcej osób – 70 zł. a przy segregowaniu odpadów - 35 zł.

…………………………………
(liczba osób zamieszkujących nieruchomoĞü)

…………………………………
(liczba gospodarstw domowych)

…………………………………
(miesiĊczna stawka opłaty)

Słownie: (………………………………………………………………………………………………………………………..)
Rada Gminy Linia okreĞliła NIĩSZE stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeĪeli odpady komunalne
bĊdą zbierane w sposób selektywny (bĊdą segregowane). Sposób zbierania odpadów bĊdzie podlegał bieĪącej kontroli.
W przypadku nie wywiązywania siĊ z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właĞciwy organ w
drodze decyzji naliczy opłatĊ za zbieranie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: XTCKG-IFXTE-JUKBO-KEHJQ-MSXPP. Podpisany
Strona 2

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĉ

…………………………………………
(miejscowoĞü i data)

…………………………………………
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

ObjaĞnienia:
*) Podanie danych dobrowolne, w celu umoĪliwienia kontaktu.
Opłata, zbierana bĊdzie przez sołtysów w drodze inkasa, oraz moĪe byü wpłacana przez właĞcicieli nieruchomoĞci przelewem
na rachunek bankowy Gminy Linia nr konta: 83 8324 0001 0011 7027 2000 0010 lub do kasy UrzĊdu Gminy Linia
w nastĊpujących terminach:
PłatnoĞü do 15 kaĪdego miesiąca.
Pouczenie:
1) W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokoĞci, niniejsza deklaracja stanowi podstawĊ do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 1015 z póĨn.
zm.)
2) W razie nie złoĪenia deklaracji o wysokoĞci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwoĞci, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Linia okreĞla w drodze decyzji wysokoĞü opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagĊ uzasadnione szacunki.
3) W przypadku zmiany danych bĊdących podstawą ustalenia wysokoĞci naleĪnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub okreĞlonej w deklaracji iloĞci odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomoĞci
właĞciciel nieruchomoĞci jest obowiązany złoĪyü do Wójta Gminy Linia nową deklaracjĊ w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. OpłatĊ za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokoĞci uiszcza siĊ
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4) W przypadku posiadania przez jednego właĞciciela wiĊcej niĪ jednej nieruchomoĞci zamieszkałej naleĪy wypełniü
deklaracjĊ odrĊbnie dla kaĪdej z nieruchomoĞci.
5) W przypadku gdy na nieruchomoĞci znajduje siĊ wiĊcej niĪ jeden budynek mieszkalny właĞciciel nieruchomoĞci
wypełnia deklaracjĊ odrĊbnie dla kaĪdego budynku.
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