Symbol karty

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
(wypełnić jasne pola)

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Nowy Wiśnicz, przez których rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także i inne podmioty władające nieruchomością.
Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Nowego Wiśnicza deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.
Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ NOWEGO WIŚNICZA
RYNEK 38, 32-720 NOWY WIŚNICZ
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):
B1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
Deklaracja pierwsza
Deklaracja zmieniająca (nowa)1

Deklaracja korygująca2

B2. Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej (nowej):
zbycie nieruchomości
zmiana danych
zmiana ilości osób

inne – jakie …........................................

Data zaistnienia zmiany:..............................................................................................................................................................
B3. Przyczyny złożenia deklaracji korygującej:
….................................................................................................................................................................................................
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel
Współwłaściciel3
Użytkownik wieczysty
Jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
Inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / ADRES ZAMIESZKANIA
IMIĘ I NAZWISKO

PESEL
NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

GMINA

ULICA

NR DOMU

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (wypełnić jeżeli nieruchomość
znajduje się we współwłasności)
Współwłasność( małżonkowie, spółki cywilne, jawne, komandytowe, inne)
Jeżeli współwłaścicieli jest więcej niż dwóch (należy dołączyć załącznik nr.1)
D2.DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓLWŁAŚCICIELA
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

GMINA

ULICA

NR DOMU

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

D3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI
GMINA

ULICA

NR DOMU

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Taki sam jak adres zamieszkania
Inny
GMINA

ULICA

NR DOMU

KRAJ POLSKA

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKA

POWIAT BOCHEŃSKI

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NOWY WIŚNICZ

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1 SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)
selektywny
nieselektywny
F.2 OŚWIADCZAM, IŻ SKŁADAM DEKLARACJĘ ZA
OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E NINIEJSZEJ DEKLARACJI
F.3 OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY 4
…................................... x ….........................zł = …......................zł
(słownie złotych..............................................................................................................................)
F.4 DOTYCZY WYŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ RODZINY, KTORYCH DOCHÓD NIE
PRZEKRACZA KWOTY UPRAWNIAJĄCEJ DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 5
Dzieci objęte zwolnieniem ….................zgodnie z uchwałą nr V/29/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu.
(liczba)

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla pozostałych członków rodziny:…..................... x …..........................zł = ….....................zł
(słownie złotych …............................................................................................................................)
G. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
ZAŁĄCZNIKI:
LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW:

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS *

I.ADNOTACJE ORGANU (data i podpis przyjmującego formularz)

POUCZENIE:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. Poz. 1015
z późn. zm.)
2. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla każdej z nieruchomości.
3. Zgodnie z art. 6m ust.1 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację 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. W przypadku
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
5. Opłatę należy uiszczać bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu (numer konta podany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu w zakładce Odpady), bądź
w kasie Urzędu w terminie do 15 każdego dnia miesiąca.
6. Obowiązek podania danych wynika z art.6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7. Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
OBJAŚNIENIA:
1
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkałych w nieruchomości, zbycia, nabycia nieruchomości, zmiany
danych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
2
Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzaniu, (np. adresu, peselu i innych danych niepowodujących zmian wielkości opłaty).
3
Współwłaściciel – osoby spokrewnione i niespokrewnione, które posiadają prawo do nieruchomości.
3
Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.
5
Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, prowadzący gospodarstwo domowe, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej
do świadczeń z pomocy społecznej, o jakiej mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm. ), w części obejmującej opłatę za trzecie i każde kolejne dziecko
w rodzinie, (przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby mieszkające razem i wspólnie utrzymujące się).
* Podpis właściciela nieruchomości, osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo) lub inny dokument z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości.

