POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/91/15
Rady Gminy Pątnów z dnia 25 listopada 2015r
.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Dzień-Miesiąc-Rok

-

-

Podstawa prawna:

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 , poz.
1593, z 2015r. Poz. 87, 122)

Składający:

właściciele (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Termin składania:

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły
zmiany danych określonych w deklaracji
W terminie 14 dni od wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów

Miejsce składania:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację)
WÓJT GMINY PĄTNÓW
PĄTNÓW 48
98-335 PĄTNÓW
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
2.

zmiana danych w deklaracji
(podać datę zmiany oraz uzasadnienie)

1.

pierwsza deklaracja

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.

Właściciel

Współwłaściciel

Zarządca

Użytkownik Wieczysty

Najemca, Dzierżawca

Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi
*** nieobowiązkowe

** dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

NAZWA PEŁNA*/IMIĘ I NAZWISKO**
1.

.............................................................
...............................................................

2.

PESEL: .......................................................
REGON: ................................................

tel *** ….......................................................
adres poczty elektronicznej*** ….............................

K. R

E. ADRES SIEDZIBY/ZAMIESZKANIA NIERUCHOMOŚCI

( należy podać adres nieruchomości, z której będą

odbierane odpady komunalne )

1.

Kraj

2.

Województwo

3.

Powiat

4.

Gmina

5.

Ulica

6.

Nr domu

8.

Miejscowość

9.

Kod pocztowy

10.

7.

Nr lokalu

Poczta

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
1.

Kraj

2.

Województwo

3.

Powiat

4.

Gmina

5.

Ulica

6.

Nr domu

8.

Miejscowość

9.

Kod pocztowy

10.

7. Nr

lokalu

Poczta

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI (na której znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku)
1.

Kraj

2.

Województwo

3.

Powiat

4.

Gmina

5.

Ulica

6.

Nr domu

8.

Miejscowość

9.

Kod pocztowy

10.

7.

Nr lokalu

Poczta

11.

Nr ewidencyjny działki
H. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części G niniejszej deklaracji odpady będą
gromadzone w sposób:
1.

2.

selektywny

zmieszany

J.WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI (na których znajdują się domki letniskowe lub
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku)
1.

2.

liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie

Ilość innych nieruchomości wykorzystywanych na cele

nieruchomości ..................................

rekreacyjno-wypoczynkowo .....................................

2.
K. RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY OD DOMKU 1.
LETNISKOWEGO LUB INNEJ
80,00zł
160,00zł
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE/ NA Jeżeli zaznaczono selektywne w Jeżeli zaznaczono zmieszanw w
ROK
dziale H. Poz. 1
dziale H. poz. 2
L.ILOCZYN LICZBY DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH
NA
CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
I
STAWKI
OPŁATY( iloczyn poz.J1 lub poz. J2 i poz. K1 lub poz. K2)
1.

...........................................................................x
(liczba domków lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe )

Ł. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Miejscowość i data

….......................................... =
(ryczałtowa stawka)

2. Czytelny podpis

…....................... złotych

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, zm.: 2015r. Poz.87, 211, 396, 539, 774, 1322, 1419).

Objaśnienia:
1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
2. Złożenie dokumentu za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do
uchwały i dołączenie deklaracji on-line na platformie ePUAP.
3. Wzór formularza Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dostępny jest na stronie internetowej: www.patnow.pl.
4. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. 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 zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia 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 uzasadnione szacunki.
5. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, zm.: 2015r. Poz.87, 211, 396, 539, 774, 1322, 1419).
6. Ryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy uiszczać za cały rok z góry, w terminie do 31 marca danego roku.
7.Opłatę można wnosić w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Gminy Pątnów lub przelewem na rachunek bankowy.

