Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Gminy Lipnica Wielka
z dnia 30.10.2015 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DO-3 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OD DOMÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Podstawa prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka

Miejsce składania:

Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY LIPNICA WIELKA
Lipnica Wielka 518
34-483 Lipnica Wielka
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):




PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI

W przypadku zmiany danych:
Data wystąpienia zmiany: ……………………………….................................................................................................................
Przyczyna zmiany: ………………………………………………………………………………………………………………….
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

WŁAŚCICIEL /
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
D.


UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY


ZARZĄDCA /
UŻYTKOWNIK


INNY PODMIOT
podać jaki:
.............................................

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

SKŁADAJĄCY JEST (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 OSOBĄ FIZYCZNĄ

 OSOBĄ PRAWNĄ

 JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ
NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO:
NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO:
IDENTYFIKATOR REGON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRES DO KORESPONDENCJI:
MIEJSCOWOŚĆ:

ULICA:

NR DOMU:

GMINA:

KOD POCZTOWY:

POCZTA:

E.

NR LOKALU:

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

MIEJSCOWOŚĆ:

ULICA:

NR DOMU:

GMINA:

KOD POCZTOWY:

POCZTA:

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW:

NR LOKALU:

F.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą.
 nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą.
G.

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ……………...……………………………………….
Słownie złotych:
................................................................................................................................................................................................................
H.

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Do niniejszej deklaracji dołączono (np. uzasadnienie korekty, pełnomocnictwo, wyjaśnienie):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I.

J.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

..... .......................

.............................

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU

..................................................................................................................................................................................................
Pouczenie
1) W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy
z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.)
2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3) W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w deklaracji, składający deklarację zostanie wezwany
do złożenia wyjaśnień.
4) W przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości należy złożyć korektę deklaracji wraz z oświadczeniem zawierającym
uzasadnienie.
5) Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wylicza się na podstawie stawki opłaty ustalonej
w drodze Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
6) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązuje do czasu korekty deklaracji.
7) W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w ust. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lipnica Wielka określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy Lipnica
Wielka metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.
8) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez uprzedniego wezwania w terminach do 31 marca
za dany rok. Opłatę należy uiścić przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bądź gotówką w kasie Urzędu Gminy
Lipnica Wielka.
9) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za odprowadzanie odpadów
zmieszanych wraz z należnymi odsetkami. Przez selektywną zbiórkę odpadów należy rozumieć gromadzenie
w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów (m.in. szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal
oraz pozostałe odpady zmieszane).

