Załącznik nr 1
w formacie .rtf
do uchwały Nr VII/43/19
Rady Gminy Izabelin
z dnia 20 lutego 2019r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Izabelin
Podstawa prawna:

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z
2018, poz. 1454 z późn. zm.)

Miejsce składania:

Zespół ds. odpadów Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

A. ORGAN WŁASICIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

WÓJT GMINY IZABELIN
UL. 3 MAJA 42
05-080 IZABELIN
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja
zmiana danych w deklaracji
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel
Współwłaściciel
Najemca
Inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Nazwisko

4. Imię/Imiona

5. Data urodzenia

6. PESEL

7. Telefon

8. E-mail

9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

Adres korespondencyjny

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

22. Ulica

23. Nr domu

24. Nr lokalu

15. Nr lokalu

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje/ą …........
osób/y (podać liczbę mieszkańców).
26. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:
selektywny
nieselektywny
G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH
Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Izabelin w sprawie wyboru metody 27.
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Liczba osób

28.

Miesięczna kwota opłaty (stawka opłaty x liczba osób)

29.

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA *
Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Izabelin w sprawie wyboru metody 30.
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Wysokość obowiązującej ulgi

31.

Liczba osób

32.

Miesięczna kwota opłaty [(stawka opłaty – ulga) x liczba osób)]

33.

I. DO ZAPŁATY KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY Z POZ. 29 LUB 33 ALBO SUMA TYCH POZYCJI:
Poz. 29: …………………….zł.

+

Poz. 33: ……………………..zł.

= …………………….. zł.

J. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWYCH**
Numer ewidencyjny działki (w przypadku braku numeru posesji):
34.
35. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości letniskowej zbierane będą w sposób:
selektywny
nieselektywny
K. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
LETNISKOWYCH
Stawka opłaty za nieruchomość letniskową określona w uchwale Rady Gminy Izabelin w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.

36.

L. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
37. Data:

38. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 29, 33, 35 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami z art. 6 n ust. 1 pkt. 1 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1545 z późn. zm.) oraz art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2018 poz. 2432 z późn. zm).
Zgodnie z art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1545 z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy
organ określa w drodze decyzji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
Zaświadczenie z GOPS potwierdzające, że dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest
podstawą do otrzymania częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje dla osób uprawnionych do
częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wymienionego zaświadczenia nie będą uwzględnianie.

M. ADNOTACJE ORGANU

*wypełnia osoba uprawniona do otrzymania częściowego zwolnienia z opłat – wynika z obowiązującej uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami dla osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
** wypełnia osoba, która jest właścicielem działki o statusie letniskowej.

