1. NIP/PESEL
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XVI/94/2019
Rady Gminy Cisna
z dnia 29 listopada 2019

DEKLARACJA
O
WYSOKOŚCI
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r.,poz. 2010 ze zm.)
Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Termin składania:

W terminie 14 dni liczonych od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych, a także w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu

WÓJT GMINY CISNA
38-608 CISNA 49

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. pierwsza deklaracja  2. korekta/zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian)

……-……-………

C. ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 właściciel
 najemca, dzierżawca
 współwłaściciel (wielkość udziału……………..…)

 użytkownik wieczysty

 Inny …………….
 zarządca nieruchomości

D. DANE SKŁADAJĄCEGO
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. PEŁNA NAZWA
6.

Imię i Nazwisko

7.

Nr telefonu (nieobowiązkowo)

8.

Adres e-mail (nieobowiązkowo)

D.2. ADRES DO KORESPONDCJI/SIEDZIBY
9. Kraj
12. Gmina

16. Miejscowość

10. Województwo

11. Powiat

13. Ulica

14. Nr domu

17. Kod pocztowy

18. Poczta

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne w Gminie Cisna
19. Ulica

22. Miejscowość

20. Nr domu

23. Kod pocztowy

21. Nr ewidencyjny działki

24. Poczta

15. Nr lokalu

E. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW:
25. Odpady

komunalne gromadzone są w sposób:

1. SELEKTYWNY
26.

Bioodpady będą zagospodarowywane we własnym zakresie

1. TAK

 2. NIE

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
27. ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W WYSOKOŚCI 10% PRZECIĘTNEGO
MIESIĘCZNEGO DOCHODU ROZPORZĄDZALNEGO NA 1 OSOBĘ OGÓŁEM.

Ilość domków letniskowych
lub innych nieruchomości
[szt.]

Ryczałtowa roczna stawka opłaty [zł]

Roczna kwota opłaty [zł]

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
28. Imię

29. Nazwisko

30. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

31. Podpis składającego

H. ADNOTACJE ORGANU
32. Uwagi organu

33. Data (dzień - miesiąc - rok)

34. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.).
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6o. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2010.).
Objaśnienia:
1. Deklaracja dotyczy właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku np. ogródki działkowe
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel w/w nieruchomości j
jest obowiązany złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy Cisna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
4. Roczną ryczałtowa opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 30 czerwca na rachunek bankowy nr 98 1020 4391 0000 6702 0196
4618 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Cisnej.
5. Deklarację można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być
podpisana bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.
6.Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę obwieszczany jest do 31 marca danego roku za rok poprzedni w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

