
D-OK/1/WIĄZ      

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: 

Termin składania:  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

A.1.
Miejsce składania informacji WÓJT GMINY WIĄZOWNA      UL. LUBELSKA 59 ,    05-462 WIĄZOWNA

A.2. Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji (zaznaczyć właściwe)

deklaracja składana po raz pierwszy

B. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

B.1. Rodzaj własności (zaznaczyć tylko jeden, właściwy)

B.2. Adres nieruchomości 

C. DANE PODATNIKA
  Nazwisko

 Imię ojca

 Identyfikator podatkowy (NIP / PESEL*) 

C.1.
Kraj

Gmina

Miejscowość

Numer telefonu

C.2.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ............. Rady Gminy 
Wiązowna z dnia ..................  2012 r.

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie których powstają odpady 
komunalne.                                                                                                                                                                              
Za właściciela nieruchomości, rozumie się  także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organiza-
cyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Z 2012 r. Nr 69, 
poz. 391)
1) do dnia 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,                                                                                         
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nie-
ruchomości odpadów                                                                                                                                              
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz należy wypełnić czytelnie. Podanie wszystkich danych określonych w formularzu jest obowiązkowe. Formularz 
wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.wiazowna.pl.

□ 1. □ 2.
nowa deklaracja (wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 
6m ww. ustawy)

 □ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz □ 4. użytkownik wieczysty

 □ 5. inny rodzaj własności (proszę wskazać jaki)

Numer/y 
działek

Numer księgi wieczystej lub zbioru 
dokumentów 

Pierwsze imię Drugie imię

Imię matki Data urodzenia  (dzień-miesiąc-rok)                                

                      

Regon, o ile został nadany

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 
1016) identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL- w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działal-
ności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 2) NIP –w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiąz-
kowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ww. ustawy. 

Adres zamieszkania            (w przypadku zmiany adresu należy niezwłocznie powiadomić organ podatkowy)
Województwo Powiat

Ulica Numer domu/lokalu

Kod pocztowy Poczta

Numer telefonu komórkowego e-mail

Adres do korespondencji     (wypełnić w przypadku kiedy adres ten jest inny niż adres zamieszkania)

http://www.bip.wiazowna.pl/
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Kraj

Gmina

Miejscowość

D. INFORMACJA O SPOSOBIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1)      Segregowany □
2)      Niesegregowany □
3)

4)

5)
ULGI/ZWOLNIENIA (wskazać podstawę prawną ulgi/zwolnienia)

6)

E. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH ZAŁĄCZNIKACH

Do niniejszego formularza załączono:

F.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

I. POUCZENIE

J. Objaśnienia

Województwo Powiat

Ulica Numer domu/lokalu

Kod pocztowy Poczta

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób (za-
znaczyć właściwe znakiem”X”):

Liczba osób zamieszkałych ( i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) na terenie nieruchomo-
ści wskazanej w części B
Stawka opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w uchwale Rady Gminy Wiązow-
na w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustale-
nia wysokości stawki tej opłaty

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi w złotych                         
  (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Opłatę za gospodarowanie odpadami wnosić będę na rachunek bankowy w terminach określonych w Uchwale 
Rady Gminy Wiązowna w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami

Oświadczam, że dane wykazane przeze mnie w niniejszym dokumencie zgodne są ze stanem faktycznym. Świado-
my/świadoma jestem odpowiedzialności za podanie zeznań niezgodnych z rzeczywistością.                                            
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
 ….......................................................                                             ….......................................................                               
      (miejscowość, data)                                                                 czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie  z przepisami usta-
wy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze 
zm.). 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wiązowna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 
2) 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. Opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
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