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DEKLARACJA
O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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(,)kolicznosci powodujace obowiazek zlozenia dekl~racji - zaznaczyc poprzez postawienie znaku "X"

lZ1 PIERWSZA DEKLARACJA D ZMIANA DANYCH

W razie zmiany danych podac; date powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.
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D gromadze odpady w sposób selektywny i do ustalenia oplaty miesiecznej przyjmuje stawke nizsza

~ nie gromadze odpadów w sposób selektywny i do ustalenia oplaty miesiecznej przyjmuje stawke wyzsza

~ na terenie mojej nieruchomosci zagospodarowuje odpady zielone z powierzchni poprzez kompostowanie
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Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w czesci E faktycznie zamieszkuje osób.

/nalezy podac liczbe mieszkanców/

SPOSÓB WYLICZENIA OPLATY MIESIECZNEJ (liczba osób x stawka):

LICZBA OSÓB

.3

STAWKA

110,00

KWOTA

Uwaga!
Nalezy wypelnic zalacznik nr 1 stanowiacy wykaz osób zamieszkujacych dana nieruchomosc a w przypadku Spóldzielni Mieszkaniowych równiez
dolaczyc zalacznik nr 35)
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Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w czesci E odpady komunalne wytwarzane sa w nastepujacych miesiacach:

styczen, luty, marzec, kwiecien, maj, czerwiec, lipiec, sierpien, wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien*.

SPOSÓB WYLICZENIA OPLATY MIESIECZNEJ (ilosc pojemników 120 I zapelnionych w ciagu miesiaca odpadami

komunalnymi zmieszanymi4) x ilosc miesiecy, w których wytwarzane sa odpady komunalne x stawka):

ILOSC POJEMNIKÓW 120 L
ZAPELNIONYCH W CIAGU MIESIACA

ILOSC MIESIECY, W KTÓRYCH
WYTWARZANE SA ODPADY KOMUNALNE

STAWKA KWOTA

Uwaga!
Nalezy wypelnic zalacznik nr 2 stanowiacy wykaz podmiotów wytwarzajacych odpady na nieruchomosci niezamieszkalej, a w przypadku Spóldzielni
Mieszkaniowych równiez dolaczyc zalacznik nr 45)

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za podanie danych nieZjZgd 'Ych ze stanem fa
~ ....................................... .. ..O .

Imlejscowosc, data! Iczytelny podpili

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z pózno zm.).

Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów zwiazanych z ustaleniem
naleznosci za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wviasnienia:
• Obowiazek zlozenia deklaracji do Wójta Gminy Wieprz o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca lub powstania na danej nieruchomosci odpadów komunalnych.
• W przypadku zmiany danych bedacych podstawa ustalenia wysokosci naleznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy zlozyc

nowa deklaracje do Wójta Gminy Wieprz w terminie 14 dni od dnia nastapienia zmiany. Oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokosci uiszcza sie za miesiac, w którym nastapila zmiana.

• Stawke oplaty od osoby oraz za pojemnik 120 Inizsza dla segregujacych i wyzsza dla nie segregujacych ustali Rada Gminy Wieprz. Stawki beda
podawane do publicznej wiadomosci.

Obiasnienia:
l) podac tytul bedacy podstawa do wladania dana nieruchomoscia (np dzierzawa, najem, posiadanie bez tytulu prawnego)
2) identyfikatorem podatkowym jest: PESEL - w przypadku podatników bedacych osobami fizycznymi objetymi rejestrem PESEL nieprowadzacych
dzialalnosci gospodarczej lub niebedacych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i uslug; NIP - w przypadku pozostalych podmiotów
podlegajacych obowiazkowi ewidencyjnemu
3) w przypadku nieruchomosci, która w czesci jest zamieszkala a w czesci niezamieszkala tj. wykorzystywana na inne cele np dzialalnosc
gospodarcza - nalezy wypelnic zarówno czesc Gl. jak i G2.
4) W przypadku pojemników o innej pojemnosci niz 120 I nalezy dokonac przeliczenia obliczajac wysokosc oplaty miesiecznej
5) w przypadku nie zlozenia oswiadczenia przez mieszkanców budynków wielolokalowych lub przez wytwarzajacych odpady w budynku
wielolokalowym, w czesci niezamieszkalej, wlasciciel nieruchomosci ustali nalezna wysokosc oplaty na podstawie innych posiadanych danych
* niepotrzebne skreslic
Zalaczniki:
- zalacznik nr 1 - wykaz osób zamieszkujacych dana nieruchomosc
- zalacznik nr 2 - wykaz podmiotów wytwarzajacych odpady na nieruchomosci niezamieszkalej
- zalacznik nr 3 - oswiadczenie na potrzeby sporzadzenia deklaracji wypelniane przez mieszkanców budynków wielolokalowych
- zalacznik nr 4 - oswiadczenie na potrzeby sporzadzenia deklaracji wypelniane przez wytwarzajacych odpady w budynku wielolokalowym,

w czesci niezamieszkalej (np wykorzystywanej na dzialalnosc gospodarcza).



Zalacznik nr 1
do deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz osób zamieszkujacych dana nieruchomosc na terenie Gminy Wieprz
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Wniosek
o zarejestrowanie kompostownika przydomowego

Wieprz, dnia r .

.~C?tj!J.~~~/..JArJ. .....
Nazwisko i imie

....;.~?f. .
Ulica i nr domu

~~~.(~!Y...!f! f: .f.~.~....
Miejscowosc

50~-6J~- "~6...................... C s../..••......

nr telefonu

Wójt Gminy Wieprz
34-122 Wieprz 217

Prosze o zarejestrowanie kompostownika przydomowego do zbierania odpadów

biodegradalnych (zielonych: z ogrodów, klombów, pielegnacji krzewów i drzew

't ) .. hl/E p~Z 211-I p. na poseSjI w .

adres nieruchomosci

...................................................(dzialka Nr/!-.'i$!1 o pow.. 1.9.r?:m~

stanowiacej wlasnosc j:~p.f!.fJ.r.:.!!!.K/. ;JIf.N I (n1l1Z/1t...................................................................
dane wlasciciela (wspólwlascicieli nieruchomosci)

Zobowiazuje sie wybudowac kompostownik w rozmiarach
pozwalajacych na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim
kompostowanego materialu przekladanego warstwa gleby i dojrzalego
kompostu.

Oswiadczam, ze bede realizowal(a) obowiazek w sposób zgodny z
zasadami oraz bede wykorzystywal(a) uzyskany material dla wlasnych
potrzeb lub przekazywal do wykorzystania przedsiebiorcy.
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Podpis


