1. PODPIS SKŁADAJACEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
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Rady Gmlny Jamlonlca z dnla 10 marca 2016 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
miejscowośćldata

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

czylelny podpls

' WypehL na maszynie, komputemwo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi litemmi, gamym lub nieb]esklm kolorem,
Podstawaprawna u»taBrzajiip-ts.Śo*niai"xiarl*-uvA*niimaysloiat.porząauy.gnima,@h(etDz,.u,zaois(.pą'isgg=zpbtn.zrri;)-

J. ADNOTACJE URZE,DOWE

Skladający: Forrnularz przeznaoony dla maśaaeH nienidiomości, wspóWaśa*li, użytkowników vAeqstydh oraz jednostek organizacyjnych
} osób posiadającydi nAerudiomośa w zarządzie lub użylkowniu, a także innydi podm'otćtw wladająqch nienx-+x»mai"ićami
Miejsce składania: Uiząd Gminy Jasienica

A. NAZWA I ADREś SIEDZIBY ORGANU WŁAŚCIWEGO 00 ZŁOŻENIA DEKLARACJI

M

1. Na podstaw}e art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowanlu egzekucyjnym w admlnistracji O.t. Dz.U z 2005 r.
Nr 229 poz. 1954 ze zm.) n}nlejsza deklaracja stanowl podstawę do wystaw}enla tytułu wykonawczego.

WójtGminyJasienica" " " '

?:

43-385 Jasienica 159

*. Zgmnie z regulaminern utrzymania czystości l porządku na terenle Gmlny Jaslenica, w przypadku ogrzewania nleruchomości
palmrn stalym, wlaśckJel nleruchomośm }est zobofflęany do selekływ'iego groniadzenia popioki w odrębnym poiemniku,
nieza}eżnle O€l tego czy oświadczyl, że pozostałe odpady-komunalne będą zbierarie i oddawane w sposób selektywny cq-nle.
2. .Zgodn!e z Ijchwa}ą Rady Gminy Jasienica w sprm?e terrninu, często(liwości } trybu uiszgania opłaty za gosp*arowanie
odpadaml komunalnyml, opłatę ndeży uiszczać z góry bez wezwania do ostatniego dnla ka;dego miesląca prze!emm na konto
lub w kasie Urzędu Gminy Jasienica.
2.Wlaśdcie! nieruchomośd lest obowlązany złożyć do Wójta Grnlny Jaslenica deklaradę o wysokości oplaty za gospodarowanie

€Pdeklarada da(apowstaniaobowiękuwnoszenlaopmty ....................................

danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W pizypadku zrniany danyd'r będących podstawą us(alenia wysakości należnej op}aty za gospodarowanie odpadami

€Nowadeklaracja da!azais(nieniazmlany ....................................

komunaln?i powstająqch na danej nieruchorności, wlaściclel nieruchornoścl )eS} OboWiązany-Zh)ży5 dó Wólta Gmln)/ Jasienica
nową deklarację w temiinie 14 dni oa dnia nastąpienia zrniany. Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w-zmienlonej

€Korektadeklaracji obowiązuieod .................................,..

rniesiąc, mk

komunalnymi w
w temiinie
terrninie14
14ani
dniOCI
od dnia
oows!ania na
na
odpadarni komunalnymi
dnia zamieszkanla
zamieszŃanlana
nadanei
aanej nieruchomości
nieruchomośc! pierw?zeqo
pierw?zego mleszkańca lub pows!ania

miesiąc, rok

miesiąc, rok

wysokośc} u}szua się za miesiąc, w którym nastąpi!a zmiana.
4. Wysokość zobomązania okreżlonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje

za koleJne mies%ce do czasu korekty deklaracji lub zrniany oplat za gospodaiowanie odpadami komunalnyml. '

-'

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJF,

5. W przypadku nlezloźenia daklaracii w termlnie lub uzasadnionych wątpllwośclach, co do danych zawartych

w deklaracJ}, Wójt Gminy Jasienlca określi w drodze deeyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadam! komunalnymi,
b}orąc poff uwagę u?asadn}one szacunkl, w tym śrmnlą }lość 'odpadów komunalnych powtających -na nieruchomośc!acti
o podobnym charakterze.
6. Znilanę deklaracJi sklada się w przypadku: wprowadzenla s}ę lub vtyprowadzenla s% daneJ osoby, narodz}n, zgonów.
7- Korektę d*klaracp składa s}ę w sytuacp blędn!e podanych Informacjl w plerwszej deklara4, np. blędna ilość osób, bląd
w adresle Itp.

t Rodzajskładającegodeklarację(właściwezaznaczyć)
Rodzajskładającegodeklarację(właściwezaznaczyć)
l....

€ Osoba fizya € Osoba prawna € Jednostka organizaąjna nie posiadająca osobowośd prawnej
2. Rodzaj własności, pos}adania (maścme zaznaczyć)

€zarządca niendiomości
€ria)emu, dzJerżawm
€Wlaścicld € WspóhJaśććel
€ ria)emu,dzJerżawm
€ zarządcanieruchomości
€WspóWaśooel
€Wlaścicld
wspćilnej

wk.czys%i
Użylkownlk
wieaysty€Wspókownik
€ Wspókownik
vAeży € €inny
inny
€ Użylkownlk
wiety

Czy na posesji powstaje popiół ?

Nazwa pelna / Nazwisko } Imię

[] NIE

g TAK

telefon kontaktowy:

l REGON(niedotyczyosóbfizycznych)- ' NIP:n!edotyczyoaóbfizycznych)
3. PESEL(dot.osóbfizycznych)
;ESEL(dot.osóbfizycznych) l REGON(nie'dot'yczyosóbfizycznych)NIP (nie dotyczy oaób fizycznych)
'' 3.

Th II@II@Illl@@Illl@I@I@IlllThTh@I*Th@10@*@0@allll@11

':'N?
'#i'

t

,r::

4. Adres zamieszkania/ Adres siedzi'by
siedziby składającego
składającego deklarację
deklarację
i

ś @@@I***IIII@II@II@@@II«@Illllla@@@&Th&@@I@Thllll«@@II?l@@I@

i

e - mail:

' 3. PÓwiat
1.'Kraj ---'l.'Kraj
---'2.Województwo
' - '2!.VVojew6aztwo
3.Powiat

6. Rod pocztowy
4.Gmina 5.'Miejscowość
6.'Kodpocztowy
5. 'Miejscowość
4. Gmina

'Ś. Nr lokalu
). Nr lokalu

7.
8. Nr domu
7.
UlicaUlica 8. Nrdomu

o. ADRES NlERUCHOMOśCl, NA KTóREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE
(w przypadku kilku nieruchomości proszę 'xJozyc odrębną deklarację, d}a każdej z n}ch)

'lO.Nrdzia!Ni
10. Nr działki

-'

'l1.Śmina
' j2. Miejscowość
' 13. Kod pocztowy
'l1.Gmina ' j2.Miejscowość
" '13.Kodpocztowy
JASIENICA

'1'6':'Ńrlokaiu-"-=---=
---=aa ""' '
'1-4.UI!ca
'- -- '-'j'i.'Ńr'dom-u
'- ---'----'-'
-" - '1'6':'Ńrlokaiu-"-=
1-4. Lll!ca
'- ='='=='=='-T'Ś.'Ńrdom-u
'- ---'----'-'-'--'

E. NIERUCHOMOŚĆ JEST (właściwe zaznaczyć)
[1 niezamieszkała [1 wczęścizamieszkała
[] zamieszkała
[]
zamieszkała [1 niezamieszkała
[1 w części zamieszkała g domki
€ domki
POSESJE NIEZAMIESZKAŁE - NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE DO PROWADZENIA

(nienichomość,
na której
le)niskowe,
(nienichomość,
nanie
której nie j Wi w(zęi(,j
qj6zBBj6e,zĘBl.l
części
niezamieszkała le)niskowe,
nieruchomości
zamieszkują mieszkańcy
a powstają
zamieszkujQ
m:eszkańcY
a poWSfa.lą (nieruchomość,
(lliB75@11@1y)@§5,
na k}órej IIB 315(6j nieruchomości
odpady komunalne
k. nieruchomość
wykorzystywanena
na
Odpad7
komunalne
li. nieruCllomoSćzamieszkują
zByliB3J5ją
lyli63zĘBĄ@y
i WOrZ4S'l'lWane
mieszkańcy
i
wykorzysiana
do prowadzenia
cele rekreacyjnokOrzysiana
do prowadzenia jednocześnie
jednocześnieprowadzona
prowadzona jestjest cele rekreacy)nodzialalności gospodarczei,
sklepy,
wypoczynkowe
i!p
dzialalności
gospodarczei,
Sklep)/. dzJBl(1@i(5
gospodarcza) W}poCZynkowe
:{p.
dzialalność gospodarcza)
obiekty użyteczności publicznej,
szkoly, pizedszkola)
W)aściciel
takiej
Szko')'F"edSzko'a) ' Właściciel
takiej W)aściciel
takiej
' Właściciel takiej

DZIAŁALNOŚCI, SKLEPY, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
' Śtawka op}aty za
l

Pojemnik (określona w Uchwale Rady

Właściciel
Właściciel takiej takiej
nieruchomości
nieruchomości
wypełnia
nieruchomości
nieruchomoŚci
wypełnia
częśćF
nieruchomości
wypełnia
, ,
nieruchomościwypełnia
,,, ,,,
, aa
, aa
!/Vłaściciel takiej nieruchomości
wypełnia część G
częsr. F, G, H
część F

wypełnia
częsc takre)
G
!/Vłascrctel
nieruchomosct CzęSC F, G, H wypełnia częsc G
wypełnia część G

:l{I»

Wielkość pojemników i kontenerów
na odpady

M
łK:
'&l

Liuba

pojemników
(miesięanie)

Gminy w sprawie wyboru metody
ustalenia op}aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, usłalenia stawki
(akiej oplaty oraz s}awki za pojemnik o

określonej pojemności

i odpadów

ii nieselektywnej
zbiórce
'

Przy
selektywnej

F. Dotyczy właścicieli nieruchomoĄci, na której zamĄeszkuią mieszkań«,y

zbiórce

odpadów

OŚWADCZENIE, ŻE NA TERENIE NERUCHOMOŚCI ODPADY BE.DA GROMADZONEIZBIERANE
W SPOSÓB SELEKTYWNY

2.

1.

(iloczyn kolumny 2 i3 w przypadku
zbierania selektywnie odpadów lub
kolumny 2 i4 w przypadku zbierania
nieselektywnie odpadów)

5.

4.

3.

llOlitrów(011 m"). l20litrów(0,12

m3)
240 litrów (0,24 m3)

0TAK, będę zbierać selektywnie odpady

1100 litrów (1,1 m3)

OŚWIADC!ENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIES!KAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚC WSKAZANEJ W

KPI,5ms

CZE;ŚCI D I USTALENIE MIESIE;CZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
'EŚŃ'E!Wka" Opła'/'(ffik;eślŹna w 'u';hwa!e'-'-' '- Wysokość opłaty

KP 5,0 m3

Przy
selektywnej
zbiórce

KP 10,0 m3

kosze uliczne 10 - 50'!iirów (0,01 0,05m') iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii

Przy
nieselektywnej
zbiórce odpadów

(iloczyn kolumny 2 i 3 w przypadku
zbierania selektywnie odpadów lub
kolumny 2 i4 w przypadku zbierania

4.

5.

odpadów
1.

2.

3.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(suma kwot z kolumny 5)

..................................z}

nieselektywnie odpadów)

Dla działalności gospodarczej

Liczba osób

G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na któreJ nie zamieszkują mieszkańcy a powstają

jednoosobowej minimum
pojemnik 11 0/120 litrów
(dotyczy każdej zarejestrowanej
działalności na posesji za

Stawka opmty za

pojemnik (1)- w objaśnieniach

'

Przy
selektywnej
zbiórce

odpadów

wyjątkiem działalności biurowej)
1.

odpady komunalne

Liuba

pojemników
(min. 1 na kwar(a}
z każdej
dzialalności)

2.

i odpadów

ii nizbi
eselóerce
ktywnej

'

określonej pojemności)

KP 7,0 m3

j

Liczba mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość/posesję

Rady Gmlny w sprawie wyboni metody
usłalenia oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
łakiej oplaty oraz s}awki za pojemnik o

3.

Wysokość op}aty
(iloczyn kolumny 2 i3 w przypadku
zbierania selektywnie odpadów lub
kolumny 2 i4 w pizypadku zbierania
nieselektywnie odpadów)

5.

4.

OŚWADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BE;DĄ GROMADZONEIZBIERANE
W SPOSÓB SELEKTYWNY

[lTAK, będę zbierać selektywnie odpady
R)/CZałOWa S}aWka Op}aŃ7 (określona w uchwale ńady Gminy

W'ysokość opłaty

w sprawie ustalenia ryczaltowej stawki oplaty za gospodarowanie
odpadami dla nieruchomości, na k(órych znajdują się domki letniskowe
lub innych nleruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypomynkowe, wykorzystywane jedynie pizez część roku)

(kwoła z pozycji21ub 3)

' Przy selektywnej zbiórce
odpadów
1.
Domki letniskom i inne nieruchomości

wykorys(ywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe

2.

Przy nleselektywnej zbiórce
odpadów
3.

4.

H. Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkała (częs;ć F) oraz w części
niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne (część G)

Wysokość oplaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (suma kwot z części F kolumna 5 i części G kolumna 5)

..................................Zł

Wysokość opłaty kwartalnej (wartość z kolumny 5 a=ęści G
dla działalności gospodarczej jednoosobowej)

..................................zl

Wysokość opłaty rocznej - ryczalt (wartość z kolumny 4 części G)

................. .................zł

