Załącznik do uchwały nr XXII/158/2016
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 08.09.2016r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI- DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. Z 2016, Nr 250).

Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wisniowa

Termin składania

…………………………

Miejsce składania

Wójt Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczność składania deklaracji /zaznaczyć właściwy kwadrat/
 pierwsza deklaracja

 zmiana deklaracji

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2. Składający deklarację /zaznaczyć właściwy kwadrat/
 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

3. Rodzaj własności /zaznaczyć właściwy kwadrat/
 właściciel

 współwłaściciel

 zarządca nieruchomości

 najemca/dzierżawca

 użytkownik wieczysty

 inny ( posiadacz, władający)

4. Dane składającego deklarację
1. Imię i nazwisko /składającego deklarację/
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
2. Data urodzenia………………...……… PESEL/NIP ……………………………………..
C. ADRES ZAMIESZKANIA /adres siedziby składającego deklarację/
Kraj

Gmina

Miejscowość

Województwo

Kod pocztowy

Nr domu

Powiat

Poczta

Ulica/nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

1

Miejscowość

Nr domu/nr działki1

Kod pocztowy

Poczta

Proszę wpisać numer działki w przypadku braku numeru domu

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
5. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady
komunalne będą zbierane w sposób selektywny:
 TAK
 NIE
6. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D posiada przydomowy kompostownik,
a uzyskany kompost będzie wykorzystywany na własne potrzeby
 TAK
 NIE
7. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady:
- zamieszkuje ……………osób/oby/a
- przebywa czasowo …………….. osób/oby/oba………………… miesiąc/ce (podać ilość
miesięcy)
7.1. Wysokość miesięcznej opłaty/ liczba osób zamieszkałych x stawka/
Liczba osób
zamieszkałych

Stawka

Opłata

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Uprzedzony/a o odpowiedzialności wynikającej z art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, oświadczam, że podane
przeze mnie dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą ( treść artykułu patrz pouczenie do niniejszej
deklaracji pkt. 7)
………………………………
Miejscowość i data
G. Uwagi organu

…………………………………………………….
Imię i nazwisko

Pouczenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

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 2005 r. Nr
229, poz. 1954 z późn. zm.).
Obowiązek złożenia deklaracji do Urzędu Gminy Wiśniowa o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstaje 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 opłaty za gospodarowanie odpadami
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłata za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania kwartalnie w terminach
określonych Uchwałą Rady Gminy Wiśniowa w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
odbiór
i
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
na
konto
Urzędu
Gminy
nr
72916810434200014320000210 (przelewem za pośrednictwem banku, poczty lub w kasie Urzędu Gminy).
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w
tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
Art. 56. § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub
płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku
zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze
grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
Art. 54. § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi
przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom
łącznie.
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w Gminie Wiśniowa, na których zamieszkują
mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku e gminach ( t.j. z 2016 r. poz. 250 z póź. zm. ).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość z zarządzie lub użytkownika, a także
innych podmiotów władających nieruchomością na terenie Gminy Wiśniowa.
Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Wiśniowa. Formularz można
złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wiśniowa – Referat Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 10 lub wysłać
pocztą. Formularz deklaracji jest dostępny do pobrania na stronie www.wisniowa.pl
Mieszkaniec - za mieszkańca danej nieruchomości uważa się daną osobę, jeżeli:
- zazwyczaj spędza w niej czas przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych nieobecności
związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi,
- przebywa czasowo w danej nieruchomości co najmniej 2 miesiące w ciągu roku.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Identyfikator:
- w przypadku osób fizycznych należy wpisać nr PESEL
- w przypadku osób prawnych, bądź jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
należy wpisać nr NIP
Wysokość stawki opłat zostanie określona w drodze uchwały Rady Gminy Wiśniowa i podana do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

