Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 14 października 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH
ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE
PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2013 poz. 1399
z późn. zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości
nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Stoszowice
Miejsce składania:
Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97 (osobiście w sekretariacie lub listownie)
Termin składania:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku
uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.
Właściciel nieruchomości wypełnia deklarację czytelnie, dużymi, drukowanymi literami.
Pierwsza deklaracja – (data zamieszkania nieruchomości) ………………………………………….
Korekta deklaracji – obowiązuje od …………………………………………………………………
Nowa deklaracja – (data zmiany danych) ……………………………………………………………
A. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)
właściciel
współwłaściciel (podać udział w lokalu mieszkalnym........................................................
użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot ….................................................................................................................
Imię i nazwisko / w przypadku podmiotu pełna nazwa
………………………………………………………………………………………………….........
Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (nr działki) ………………………………
IDENTYFIKATOR:
Osoba fizyczna - PESEL ………………………………….
Firma - REGON ……………………………………. NIP ……………………………………….
NR TELEFONU …………………………………….
B. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES NIERUCHOMOŚCI FIRMY
Ulica ………………………………………… nr domu ………………nr lokalu ……………...
Miejscowość ……………………………….. kod …………………..
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWELUB
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Jeżeli inny niż w rubryce B
Ulica ………………………………………… nr domu …………………. nr lokalu ……………...
Miejscowość ……………………………….. kod ………………….

D. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji:
1. Na której znajdują się domki letniskowe. Odpady komunalne gromadzone są w sposób

selektywny / nieselektywny*
2. Wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. Odpady

komunalne gromadzone są w sposób selektywny/nieselektywny*
*niepotrzebne skreślić
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ
SIĘ DOMKI LETNISKOWE
Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości…………………………
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok ………………zł
(stanowi iloczyn ryczałtowej stawki opłaty oraz liczba domków letniskowych)
F. USTALENIE RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY ZA ROK DLA NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ JEDYNIE
PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Liczba nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ……………………………………..
Ryczałtowa stawka opłaty dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe …………………………………………zł
(stanowi iloczyn ryczałtowej stawki opłaty oraz liczba nieruchomości na cele rekreacyjnowypoczynkowe)
Pouczenie
- W wypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2014
r. poz.1619 z póżn. zm.).
- Dane zawarte w niniejszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają
przetworzeniu danych zgodnie z art. 7 pkt 2 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) ze względu na wykonywanie określonych prawem zadań realizowanych
dla dobra publicznego określonych w art. 23 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.).

.........................................................................
(czytelny podpis składającego deklarację)

