DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 8 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
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UCHWAŁA NR XV/129/2016
RADY GMINY PŁOSKINIA
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) w związku art. 6n ust. 1 oraz art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 250) Rada Gminy Płoskinia
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomości, która
nie jest zamieszkiwana, a na której powstają odpady komunalne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Format elektroniczny wzoru deklaracji o którym mowa w § 1 ust. 1 określony jest w formacie XML
(Extensible Markup Language).
3. Układ informacji i powiązań między danymi deklaracji w formacie XML, określa załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1, właściciel nieruchomości, obowiązany jest złożyć w Urzędzie
Gminy w Płoskini, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia.
§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 składa się do Wójta Gminy Płoskinia w formie papierowej lub
w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP.
§ 4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a
i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
§ 5. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w § 1 ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie;
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,
2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.
§ 6. Traci moc uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Płoskinia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015r. poz. 322).
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Sobolewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/129/2016
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 29 czerwca 2016 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
________________________________________________________________________________
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna :
Art. 6n ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250).
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością.
Termin składania: - w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.
Miejsce składania : Urząd Gminy Płoskinia
Płoskina 8 14-526 Płoskinia
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
□ pierwsza deklaracja □ zmiana danych zawartych w deklaracji
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Składający:
□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Tytuł prawny: □ Właściciel □ Współwłaściciel □ Najemca, dzierżawca
□ Użytkownik wieczysty □ Zarządca nieruchomości wspólnej □ Inny
Nazwisko i imię/pełna nazwa

Numer PESEL

Numer NIP

ADRES

Miejscowość
Kod

ZAMIESZKANIA

/

Ulica

ADRES

Nr domu
pocztowy

Poczta

SIEDZIBY*

Nr lokalu
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina

Miejscowość

Kod

Nr domu
pocztowy

Nr lokalu

Poczta

1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny/nieselektywny*
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje .................... osób
1) Gospodarstwa domowe składające się z 1 osoby;
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji jest:…...……
gospodarstwo/a domowe
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
….………………….………. X ……………………………… = ………………………….………… zł
(liczba gospodarstw domowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)
Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Płoskinia
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….………………………………………………………………………………………..………...)
2) Gospodarstwa domowe o liczbie osób od 2 do 3 włącznie;
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji jest: ….........gospodarstwo/a
domowe
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
….………………….………. X ……………………………… = ………………………….………… zł
(liczba gospodarstw domowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)
Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Płoskinia
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….………………………………………………………………………………………..………...)
3) Gospodarstwa domowe o liczbie osób od 4 i powyżej;
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji jest: ….........gospodarstwo/a
domowe
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
….………………….………. X ……………………………… = ………………………….………… zł
(liczba gospodarstw domowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)
Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Płoskinia
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..……………..……. zł
(słownie ……….………………………………………………………………………………………..………...)
RAZEM WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (suma ppkt 1, 2, 3 w przypadku wypełnienia ppkt 1, 2, 3) wynosi ……..………………. zł
(słownie ……….………………………………………………………………………………………..………...)
2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne
gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny *
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Wyliczenie miesięcznej opłaty (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników) :
….………………….………. X ……………………...… = ………………………………….………… zł
(liczba pojemników do 120 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
….………………….………. X ……………………...… = ………………………………….………… zł
(liczba poj. powyżej 120 l do 240 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
….………………….………. X ……………………...… = ………………………………….………… zł
(liczba poj. powyżej 240 l do 700 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
….………………….………. X ……………………...… = ………………………………….………… zł
(liczba poj. powyżej 700 l do 1100 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
….………………….………. X ……………………...… = ………………………………….………… zł
(liczba pojemników powyżej 1100 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Płoskinia
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………..….……..…. zł
(słownie ……………………………………………………………………………………………..……….….....)
3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWI NIERUCHOMOŚĆ O KTÓREJ MOWA W PKT 1, A W
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W PKT 2

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób
określony w pkt 1 i 2.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi……….........…...............……………..…..zł
(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 – 2)
(słownie ………………………………………………………………………………………..……………………….. )
D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

E. ADNOTACJE ORGANU

* niepotrzebne skreślić
Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2016.599 ).
2) Deklarację w formie elektronicznej można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest
numer PESEL lub NIP.
2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji,
podzielono na trzy grupy opisane w punktach 1 i 2:
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Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne
lub wielorodzinne.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby gospodarstw
domowych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przypadającej na gospodarstwo domowe.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 1, D.
Gospodarstwa domowe zostały podzielone w zależności od ilości osób w gospodarstwie na trzy rodzaje;
- gospodarstwa domowe składające się z 1 osoby /podpunkt 1/,
- gospodarstwa domowe o liczbie osób od 2 do 3 włącznie /podpunkt 2/
- gospodarstwa domowe o liczbie osób od 4 i powyżej /podpunkt 3/
W przypadku gdy na nieruchomości opisanej w części C występuje jeden rodzaj gospodarstw
domowych należy wypełnić podpunkt 1 lub 2 lub 3. Natomiast jeśli na nieruchomości występuj
więcej gospodarstw należy wypełnić odpowiednie podpunkty.
Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju
działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają
odpady np. działki rekreacyjne, cmentarze itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację
w częściach: A, B, C pkt 2, D
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich
pojemników o określonej wielkości - odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Punkt 3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne
jednorodzinne lub wielorodzinne i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność
handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację
w częściach A, B, C i D Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie pkt 1 i
2 w części C, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3.
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.
4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć:
- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
5) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący
lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej powinien:
- złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały XV/129/2016
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 29 czerwca 2016 r.
<zalacznik nr="1" naglowek="tak" rozmiar-papieru="A4">
<do-aktu>Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/129/2016<nl />Rady Gminy Płoskinia<nl />z dnia 29 czerwca
2016 r.</do-aktu>
<tytul par="2">
<wytluszczenie>POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM</wytluszczenie>
<podzial-strony orientacja="pionowa" />
</tytul>
<akapit
nr="1"
wyrownanie="wyjustowane"
par="3">_______________________________________________________________________</akapit>
<srodtytul par="4">DEKLARACJA<nl />O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</srodtytul>
<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="5">
<kolumny-podzial>
<kolumna-szerokosc>63</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>6.75</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>137.25</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>0.75</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>93.75</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>102.75</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>11.25</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>51</kolumna-szerokosc>
</kolumny-podzial>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiarczcionki="9">
<akapit wyrownanie="do-lewej">
<wytluszczenie>Podstawa prawna </wytluszczenie>:
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</akapit>

Art. 6n ustawa z dnia 13 września 1996 r.

<akapit wyrownanie="do-lewej">(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250).</akapit>
<akapit />
<akapit wyrownanie="do-lewej">
<wytluszczenie>Składający: </wytluszczenie>Formularz przeznaczony
nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych</akapit>

jest

dla

właścicieli

<akapit wyrownanie="do-lewej">oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych</akapit>
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<akapit wyrownanie="do-lewej">podmiotów władających nieruchomością.</akapit>
<akapit />
<akapit wyrownanie="do-lewej">
<wytluszczenie>Termin składania: </wytluszczenie>- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej</akapit>
<akapit wyrownanie="do-lewej">nieruchomości odpadów komunalnych;</akapit>
<akapit wyrownanie="do-lewej">- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji.</akapit>
<akapit />
<akapit wyrownanie="do-lewej">
<wytluszczenie>Miejsce
składania
Płoskinia</wytluszczenie></akapit>

</wytluszczenie>:

<wytluszczenie>Urząd

Gminy

<akapit wyrownanie="do-lewej">
<wytluszczenie>Płoskina 8 14-526 Płoskinia</wytluszczenie>
</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="7">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">
<nl />
<wytluszczenie>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI </wytluszczenie>(zaznaczyć właściwy
kwadrat)<nl /></akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="7">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">
<nl />Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:<nl />□ pierwsza deklaracja □ zmiana
danych zawartych w deklaracji</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="7">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">
<nl />
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<wytluszczenie>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ </wytluszczenie>(zaznaczyć właściwy
kwadrat)<nl /></akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Składający:<nl />□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Tytuł prawny: □ Właściciel □ Współwłaściciel □ Najemca,
dzierżawca<nl />□ Użytkownik wieczysty □ Zarządca nieruchomości wspólnej □ Inny</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Nazwisko i imię/pełna nazwa<nl /><nl /></akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Numer PESEL<nl /></akapit>
</komorka>
<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Numer NIP</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="7">
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<akapit wyrownanie="wyjustowane">
<nl />
<wytluszczenie>ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY*</wytluszczenie>
<nl />
</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Miejscowość</akapit>
</komorka>
<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Ulica<nl /></akapit>
</komorka>
<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Nr domu</akapit>
</komorka>
<komorka
obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiarczcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Nr lokalu</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Kod pocztowy<nl /></akapit>
</komorka>
<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Poczta</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
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<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="7">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">
<nl />C. <wytluszczenie>ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</wytluszczenie><nl /></akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka
obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="nie"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiarczcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Gmina<nl /></akapit>
</komorka>
<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Miejscowość</akapit>
</komorka>
<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Nr domu</akapit>
</komorka>
<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Nr lokalu</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Kod pocztowy<nl /></akapit>
</komorka>
<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Poczta</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
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<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="10">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">
<nl />
<wytluszczenie>1.
DOTYCZY
ZAMIESZKAŁYCH</wytluszczenie>

WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI

</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="11">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">
<wytluszczenie>Oświadczam,
że
odpady
selektywny/nieselektywny*</wytluszczenie>

komunalne

gromadzone

są

w sposób

<nl />
<nl />
<wytluszczenie>Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
zamieszkuje .................... osób</wytluszczenie>
<nl />
<nl />
<wytluszczenie>
<podkreslenie>1) Gospodarstwa domowe składające się z 1 osoby;</podkreslenie>
</wytluszczenie>
<nl />Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji jest:…...……
<wytluszczenie>gospodarstwo/a domowe</wytluszczenie><nl /><nl /><wytluszczenie>Wyliczenie
miesięcznej
opłaty:</wytluszczenie><nl
/><nl
/>….………………….……….
X
……………………………… = ………………………….………… zł<nl />(liczba gospodarstw
domowych)
(stawka
opłaty)
(iloczyn
liczby
gospodarstw
i stawki
opłaty)<nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy
Płoskinia</podkreslenie></wytluszczenie><nl />Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
wynosi
……..…………………..…….
zł<nl
/>(słownie
……….……………………………………………………………………………………………..………...)<
nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>2)
Gospodarstwa
domowe
o liczbie
osób
od
2 do
3 włącznie;</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej
w części
C
niniejszej
deklaracji
jest:
…........<wytluszczenie>.gospodarstwo/a
domowe</wytluszczenie><nl /><nl /><wytluszczenie>Wyliczenie miesięcznej opłaty:</wytluszczenie><nl
/>….………………….………. X ……………………………… = ………………………….………… zł<nl
/>(liczba gospodarstw domowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)<nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy
Płoskinia</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
wynosi
……..…………………..…….
zł<nl
/>(słownie
……….……………………………………………………………………………………………..………...)<
nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>3)
Gospodarstwa
domowe
o liczbie
osób
od
4i
powyżej;</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w części C niniejszej deklaracji jest: …........<wytluszczenie>.gospodarstwo/a domowe</wytluszczenie><nl
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/><nl
/><wytluszczenie>Wyliczenie
miesięcznej
opłaty:</wytluszczenie><nl
/>….………………….………. X ……………………………… = ………………………….………… zł<nl
/>(liczba gospodarstw domowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)<nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy
Płoskinia</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
wynosi
……..…………………..…….
zł<nl
/>(słownie
……….……………………………………………………………………………………………..………...)<
nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>RAZEM
WYSOKOŚĆ
OPŁATY
MIESIĘCZNEJ
ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI </podkreslenie></wytluszczenie>(suma ppkt 1, 2,
3 w przypadku wypełnienia ppkt 1, 2, 3) <wytluszczenie>wynosi ……..…………………..…….
zł</wytluszczenie><nl
/>(słownie
……….……………………………………………………………………………………………..………...)<
/akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="7">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">
<nl />
<wytluszczenie>2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA
KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY</wytluszczenie>
<nl />
</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiarczcionki="11">
<akapit wyrownanie="do-lewej">
<nl />
<wytluszczenie>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny *</wytluszczenie>
<nl />
<nl />
<wytluszczenie>Wyliczenie miesięcznej opłaty </wytluszczenie>(należy wpisać ilość poszczególnych
pojemników)
<wytluszczenie>:</wytluszczenie><nl
/><nl
/>….………………….……….
X
……………………...… = ………………………………….………… zł<nl />(liczba pojemników do 120 l)
(stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)<nl /><nl />….………………….………. X
……………………...… = ………………………………….………… zł<nl />(liczba poj. powyżej 120 l do
240 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)<nl /><nl />….………………….……….
X ……………………...… = ………………………………….………… zł<nl />(liczba poj. powyżej 240 l
do
700 l)
(stawka
opłaty)
(iloczyn
liczby
pojemników
i stawki
opłaty)<nl
/><nl
/>….………………….………. X ……………………...… = ………………………………….…………
zł<nl />(liczba poj. powyżej 700 l do 1100 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki
opłaty)<nl
/><nl
/>….………………….……….
X
……………………...…
=
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………………………………….………… zł<nl />(liczba pojemników powyżej 1100 l) (stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)<nl /><nl /><wytluszczenie><podkreslenie>Stawki opłaty
ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Płoskinia</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl
/>Wysokość
opłaty
miesięcznej
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
wynosi
…………………..….……..….
zł<nl
/>(słownie
…………………………………………………………………………………………………..……….….....)
</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="7">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">
<nl />
<wytluszczenie>3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH CZĘŚĆ
NIERUCHOMOŚCI, STANOWI NIERUCHOMOŚĆ O KTÓREJ MOWA W PKT 1, A W CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W PKT 2</wytluszczenie>
<nl />
</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="10">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C
niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony w pkt 1 i 2.<nl />Wysokość opłaty
miesięcznej
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
wynosi……….........…...............……………..…..zł<nl />(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 – 2)<nl
/><nl
/>(słownie
………………………………………………………………………………………..………………………..
)</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="7">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">
<nl />
<wytluszczenie>D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</wytluszczenie>
</akapit>
</komorka>
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</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="11">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">
<nl />
<nl />
<nl />……………………………………… …………………..………………..<nl />(miejscowość i data)
(czytelny podpis)</akapit>
</komorka>
</wiersz>
<wiersz>
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowaniedolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="7">
<akapit wyrownanie="wyjustowane">
<nl />
<wytluszczenie>E. ADNOTACJE ORGANU</wytluszczenie>
<nl />
<nl />
<nl />
<nl />
</akapit>
</komorka>
</wiersz>
</tabela-word>
<akapit nr="2" wyrownanie="wyjustowane" par="49">
<wytluszczenie>* niepotrzebne skreślić</wytluszczenie>
</akapit>
<akapit nr="3" wyrownanie="wyjustowane" par="50">
<wytluszczenie>
<podkreslenie>Pouczenie:</podkreslenie>
</wytluszczenie>
</akapit>
<punkt nr="1" par="51">
<wytluszczenie>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
( </wytluszczenie>
<link cel="https://sip.lex.pl/" typ="hiperlink">
<wytluszczenie>Dz. U. z 2016.599 </wytluszczenie>
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</link>
<wytluszczenie>).</wytluszczenie>
</punkt>
<punkt nr="2" par="52">
<wytluszczenie>Deklarację w formie elektronicznej można złożyć za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP</wytluszczenie>
<akapit nr="4" wyrownanie="wyjustowane" par="53">
<wytluszczenie>
<podkreslenie>Objaśnienia:</podkreslenie>
</wytluszczenie>
</akapit>
</punkt>
<punkt nr="1" par="54">Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu
identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.</punkt>
<punkt nr="2" par="55">Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej
w części C deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane w punktach <wytluszczenie>1
i 2:</wytluszczenie><akapit nr="5" wyrownanie="wyjustowane" par="56"><wytluszczenie>Punkt 1 </wytluszczenie>dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne
lub wielorodzinne.</akapit><akapit nr="6" wyrownanie="wyjustowane" par="57">Wyliczenie miesięcznej
opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na gospodarstwo
domowe.</akapit><akapit nr="7" wyrownanie="wyjustowane" par="58">Właściciele tych nieruchomości
wypełniają deklarację w częściach: <wytluszczenie>A, B, C pkt 1, D.</wytluszczenie></akapit><akapit
nr="8" wyrownanie="wyjustowane" par="59">Gospodarstwa domowe zostały podzielone w zależności od
ilości osób w gospodarstwie na trzy rodzaje;</akapit><tiret nr="-" par="60">gospodarstwa domowe
składające
się
z 1 osoby
<wytluszczenie>/podpunkt
1/,</wytluszczenie></tiret><tiret
nr="-"
par="61">gospodarstwa domowe o liczbie osób od 2 do 3 włącznie <wytluszczenie>/podpunkt
2/</wytluszczenie></tiret><tiret nr="-" par="62">gospodarstwa domowe o liczbie osób od 4 i powyżej
<wytluszczenie>/podpunkt 3/</wytluszczenie><akapit nr="9" wyrownanie="wyjustowane" par="63">W
przypadku gdy na nieruchomości opisanej w części <wytluszczenie>C </wytluszczenie>występuje jeden
rodzaj gospodarstw domowych należy wypełnić <wytluszczenie>podpunkt 1 lub 2 lub 3</wytluszczenie>.
Natomiast jeśli na nieruchomości występuj więcej gospodarstw należy wypełnić odpowiednie
podpunkty.</akapit><akapit nr="10" wyrownanie="wyjustowane" par="64"><wytluszczenie>Punkt 2 </wytluszczenie>dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju
działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np.
działki rekreacyjne, cmentarze itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach:
<wytluszczenie>A, B, C pkt 2, D</wytluszczenie></akapit><akapit nr="11" wyrownanie="wyjustowane"
par="65">Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich
pojemników o określonej wielkości - odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.</akapit><akapit
nr="12"
wyrownanie="wyjustowane"
par="66"><wytluszczenie>Punkt 3 - </wytluszczenie>dotyczy właścicieli nieruchomości, na których
istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne i równocześnie prowadzona jest wszelkiego
rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają
deklarację w częściach <wytluszczenie>A, B, C i D </wytluszczenie>Wyliczenia miesięcznej opłaty należy
dokonać poprzez wypełnienie pkt 1 i 2 w części C, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt
3.</akapit></tiret></punkt>
<punkt nr="3" par="67">Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje
odrębna Uchwała.</punkt>
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deklarację zobowiązany jest
reprezentowania
właściciela

dołączyć:<tiret
nieruchomości

nr="-"
przez

<punkt nr="5" par="70">Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub
dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej powinien:<tiret nr="-" par="71">złożyć
indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<akapit nr="13"
wyrownanie="wyjustowane" par="72"> </akapit></tiret></punkt>
<podpisy par="73">
<podpis wyrownanie="do-prawej" funkcja="Przewodnicząca Rady Gminy" tytul="mgr" imie="Elżbieta"
nazwisko="Sobolewska">
<funkcja>Przewodnicząca Rady Gminy</funkcja>
</podpis>
</podpisy>
</zalacznik>
<zalacznik nr="2" naglowek="tak" rozmiar-papieru="A4">
<do-aktu>Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2014<nl />Rady Gminy Płoskinia<nl />z dnia 30 grudnia
2014 r.</do-aktu>
<akapit nr="1" wyrownanie="do-lewej"
papieru="A4"></akapit>

par="3"><zalacznik

nr="1"

naglowek="tak"

rozmiar-

<akapit nr="2" wyrownanie="do-lewej" par="4"><tytul>POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM</tytul></akapit>
<akapit
nr="3"
wyrownanie="do-lewej"
par="5"><akapit
nr="1"
wyrownanie="wyjustowane">______________________________________________________________
__________________</akapit></akapit>
<akapit nr="4" wyrownanie="do-lewej" par="6"><srodtytul>DEKLARACJA<nl />O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</srodtytul></akapit>
<akapit nr="5" wyrownanie="do-lewej" par="7"><tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosckrawedzi="0" obramowanie="tak"></akapit>
<akapit nr="6" wyrownanie="do-lewej" par="8"><kolumny-podzial></akapit>
<akapit
nr="7"
szerokosc></akapit>

wyrownanie="do-lewej"

par="9"><kolumna-szerokosc>77.25</kolumna-

<akapit
nr="8"
szerokosc></akapit>

wyrownanie="do-lewej"

par="10"><kolumna-szerokosc>9.75</kolumna-

<akapit
nr="9"
szerokosc></akapit>
<akapit
nr="10"
szerokosc></akapit>

wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="do-lewej"

par="11"><kolumna-szerokosc>125.25</kolumnapar="12"><kolumna-szerokosc>1.5</kolumna-

<akapit
nr="11"
szerokosc></akapit>

wyrownanie="do-lewej"

par="13"><kolumna-szerokosc>87.75</kolumna-

<akapit
nr="12"
szerokosc></akapit>

wyrownanie="do-lewej"

par="14"><kolumna-szerokosc>51.75</kolumna-

<akapit
nr="13"
szerokosc></akapit>
<akapit
nr="14"
szerokosc></akapit>

wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="do-lewej"

par="15"><kolumna-szerokosc>96</kolumnapar="16"><kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-
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par="17"><kolumna-szerokosc>58.5</kolumna-

<akapit nr="16" wyrownanie="do-lewej" par="18"></kolumny-podzial></akapit>
<akapit nr="17" wyrownanie="do-lewej" par="19"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="18" wyrownanie="do-lewej" par="20"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9"></akapit>
<akapit nr="19" wyrownanie="do-lewej" par="21"><wytluszczenie>Podstawa prawna </wytluszczenie>:
Art. 6n ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<nl />(t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 późn. zm.).<nl /><nl /><wytluszczenie>Składający: </wytluszczenie>Formularz
przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych<nl />oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych<nl />podmiotów władających nieruchomością.<nl /><nl /><wytluszczenie>Termin składania:
</wytluszczenie>- do 28 lutego 2015r. pierwsza deklaracja;<nl />- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej<nl />nieruchomości odpadów
komunalnych;<nl />- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych
w deklaracji.<nl /><nl /><wytluszczenie>Miejsce składania </wytluszczenie>: <wytluszczenie>Urząd
Gminy
Płoskinia</wytluszczenie><nl
/><wytluszczenie>14-526
Płoskinia
8</wytluszczenie></komorka></akapit>
<akapit nr="20" wyrownanie="do-lewej" par="22"></wiersz></akapit>
<akapit nr="21" wyrownanie="do-lewej" par="23"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="22" wyrownanie="do-lewej" par="24"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit>
<akapit nr="23" wyrownanie="do-lewej" par="25"><nl /></akapit>
<akapit nr="24" wyrownanie="do-lewej" par="26"><wytluszczenie>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA
DEKLARACJI </wytluszczenie>(zaznaczyć właściwy kwadrat)<nl /></komorka></akapit>
<akapit nr="25" wyrownanie="do-lewej" par="27"></wiersz></akapit>
<akapit nr="26" wyrownanie="do-lewej" par="28"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="27" wyrownanie="do-lewej" par="29"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit>
<akapit nr="28" wyrownanie="do-lewej" par="30"><nl />Okoliczności powodujące obowiązek złożenia
deklaracji:<nl />□ pierwsza deklaracja □ zmiana danych zawartych w deklaracji</komorka></akapit>
<akapit nr="29" wyrownanie="do-lewej" par="31"></wiersz></akapit>
<akapit nr="30" wyrownanie="do-lewej" par="32"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="31" wyrownanie="do-lewej" par="33"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit>
<akapit nr="32" wyrownanie="do-lewej" par="34"><nl /></akapit>
<akapit nr="33" wyrownanie="do-lewej" par="35"><wytluszczenie>B. DANE SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ </wytluszczenie>(zaznaczyć właściwy kwadrat)<nl /></komorka></akapit>
<akapit nr="34" wyrownanie="do-lewej" par="36"></wiersz></akapit>
<akapit nr="35" wyrownanie="do-lewej" par="37"><wiersz wysokosc="17.75"></akapit>
<akapit nr="36" wyrownanie="do-lewej" par="38"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">Składający:<nl />□
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organizacyjna

nie posiadająca

osobowości

<akapit nr="37" wyrownanie="do-lewej" par="39"></wiersz></akapit>
<akapit nr="38" wyrownanie="do-lewej" par="40"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="39" wyrownanie="do-lewej" par="41"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">Tytuł prawny: □
Właściciel □ Współwłaściciel □ Najemca, dzierżawca<nl />□ Użytkownik wieczysty □ Zarządca
nieruchomości wspólnej □ Inny</komorka></akapit>
<akapit nr="40" wyrownanie="do-lewej" par="42"></wiersz></akapit>
<akapit nr="41" wyrownanie="do-lewej" par="43"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="42" wyrownanie="do-lewej" par="44"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">Nazwisko
i imię/pełna nazwa<nl /><nl /></komorka></akapit>
<akapit nr="43" wyrownanie="do-lewej" par="45"></wiersz></akapit>
<akapit nr="44" wyrownanie="do-lewej" par="46"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="45" wyrownanie="do-lewej" par="47"><komorka szerokosc="212.25" scal-poziomo="3"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">Numer PESEL<nl
/></komorka></akapit>
<akapit nr="46" wyrownanie="do-lewej" par="48"><komorka szerokosc="308.25" scal-poziomo="6"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">Numer
NIP</komorka></akapit>
<akapit nr="47" wyrownanie="do-lewej" par="49"></wiersz></akapit>
<akapit nr="48" wyrownanie="do-lewej" par="50"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="49" wyrownanie="do-lewej" par="51"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit>
<akapit nr="50" wyrownanie="do-lewej" par="52"><nl /></akapit>
<akapit nr="51" wyrownanie="do-lewej" par="53"><wytluszczenie>ADRES ZAMIESZKANIA /
ADRES SIEDZIBY*</wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="52" wyrownanie="do-lewej" par="54"><nl /></akapit>
<akapit nr="53" wyrownanie="do-lewej" par="55"></komorka></akapit>
<akapit nr="54" wyrownanie="do-lewej" par="56"></wiersz></akapit>
<akapit nr="55" wyrownanie="do-lewej" par="57"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="56" wyrownanie="do-lewej" par="58"><komorka szerokosc="87" scal-poziomo="2"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiarczcionki="9">Miejscowość</komorka></akapit>
<akapit nr="57" wyrownanie="do-lewej" par="59"><komorka szerokosc="266.25" scal-poziomo="4"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">Ulica<nl
/></komorka></akapit>
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<akapit nr="58" wyrownanie="do-lewej" par="60"><komorka szerokosc="108.75" scal-poziomo="2"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">Nr
domu</komorka></akapit>
<akapit nr="59" wyrownanie="do-lewej" par="61"><komorka szerokosc="58.5" obramowaniegorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownaniew-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">Nr lokalu</komorka></akapit>
<akapit nr="60" wyrownanie="do-lewej" par="62"></wiersz></akapit>
<akapit nr="61" wyrownanie="do-lewej" par="63"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="62" wyrownanie="do-lewej" par="64"><komorka szerokosc="213.75" scal-poziomo="4"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">Kod pocztowy<nl
/></komorka></akapit>
<akapit nr="63" wyrownanie="do-lewej" par="65"><komorka szerokosc="306.75" scal-poziomo="5"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiarczcionki="9">Poczta</komorka></akapit>
<akapit nr="64" wyrownanie="do-lewej" par="66"></wiersz></akapit>
<akapit nr="65" wyrownanie="do-lewej" par="67"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="66" wyrownanie="do-lewej" par="68"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit>
<akapit
nr="67"
wyrownanie="do-lewej"
par="69"><nl
/>C.
<wytluszczenie>ADRES
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</wytluszczenie><nl
/></komorka></akapit>
<akapit nr="68" wyrownanie="do-lewej" par="70"></wiersz></akapit>
<akapit nr="69" wyrownanie="do-lewej" par="71"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="70" wyrownanie="do-lewej" par="72"><komorka szerokosc="77.25" obramowaniegorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownaniew-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">Gmina<nl /></komorka></akapit>
<akapit nr="71" wyrownanie="do-lewej" par="73"><komorka szerokosc="224.25" scal-poziomo="4"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiarczcionki="9">Miejscowość</komorka></akapit>
<akapit nr="72" wyrownanie="do-lewej" par="74"><komorka szerokosc="147.75" scal-poziomo="2"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">Nr
domu</komorka></akapit>
<akapit nr="73" wyrownanie="do-lewej" par="75"><komorka szerokosc="71.25" scal-poziomo="2"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">Nr
lokalu</komorka></akapit>
<akapit nr="74" wyrownanie="do-lewej" par="76"></wiersz></akapit>
<akapit nr="75" wyrownanie="do-lewej" par="77"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="76" wyrownanie="do-lewej" par="78"><komorka szerokosc="213.75" scal-poziomo="4"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">Kod pocztowy<nl
/></komorka></akapit>
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<akapit nr="77" wyrownanie="do-lewej" par="79"><komorka szerokosc="306.75" scal-poziomo="5"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiarczcionki="9">Poczta</komorka></akapit>
<akapit nr="78" wyrownanie="do-lewej" par="80"></wiersz></akapit>
<akapit nr="79" wyrownanie="do-lewej" par="81"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="80" wyrownanie="do-lewej" par="82"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="10"></akapit>
<akapit nr="81" wyrownanie="do-lewej" par="83"><nl /></akapit>
<akapit nr="82" wyrownanie="do-lewej" par="84"><wytluszczenie>1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH</wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="83" wyrownanie="do-lewej" par="85"></komorka></akapit>
<akapit nr="84" wyrownanie="do-lewej" par="86"></wiersz></akapit>
<akapit nr="85" wyrownanie="do-lewej" par="87"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="86" wyrownanie="do-lewej" par="88"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="11"></akapit>
<akapit nr="87" wyrownanie="do-lewej" par="89"><wytluszczenie>Oświadczam, że odpady komunalne
gromadzone są w sposób selektywny/nieselektywny*</wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="88" wyrownanie="do-lewej" par="90"><nl /></akapit>
<akapit nr="89" wyrownanie="do-lewej" par="91"><nl /></akapit>
<akapit nr="90" wyrownanie="do-lewej" par="92"><wytluszczenie>Oświadczam, że na nieruchomości
wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje .................... osób</wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="91" wyrownanie="do-lewej" par="93"><nl /></akapit>
<akapit nr="92" wyrownanie="do-lewej" par="94"><nl /></akapit>
<akapit nr="93" wyrownanie="do-lewej" par="95"><wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="94" wyrownanie="do-lewej" par="96"><podkreslenie>1) Gospodarstwa domowe składające
się z 1 osoby;</podkreslenie></akapit>
<akapit nr="95" wyrownanie="do-lewej" par="97"></wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="96" wyrownanie="do-lewej" par="98"><nl />Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej
w części C niniejszej
deklaracji jest:…...…… <wytluszczenie>gospodarstwo/a
domowe</wytluszczenie><nl /><nl /><wytluszczenie>Wyliczenie miesięcznej opłaty:</wytluszczenie><nl
/><nl
/>….………………….……….
X
………………………………
=
………………………….………… zł<nl />(liczba gospodarstw domowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby
gospodarstw i stawki opłaty)<nl /><wytluszczenie><podkreslenie>Stawki opłaty ustalone są w drodze
odrębnej Uchwały Rady Gminy Płoskinia</podkreslenie></wytluszczenie><nl />Wysokość opłaty
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł<nl
/>(słownie
……….……………………………………………………………………………………………..………...)<
nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>2)
Gospodarstwa
domowe
o liczbie
osób
od
2 do
3 włącznie;</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej
w części
C
niniejszej
deklaracji
jest:
…........<wytluszczenie>.gospodarstwo/a
domowe</wytluszczenie><nl /><nl /><wytluszczenie>Wyliczenie miesięcznej opłaty:</wytluszczenie><nl
/>….………………….………. X ……………………………… = ………………………….………… zł<nl
/>(liczba gospodarstw domowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)<nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy
Płoskinia</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
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odpadami
komunalnymi
wynosi
……..…………………..…….
zł<nl
/>(słownie
……….……………………………………………………………………………………………..………...)<
nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>3)
Gospodarstwa
domowe
o liczbie
osób
od
4i
powyżej;</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w części C niniejszej deklaracji jest: …........<wytluszczenie>.gospodarstwo/a domowe</wytluszczenie><nl
/><nl
/><wytluszczenie>Wyliczenie
miesięcznej
opłaty:</wytluszczenie><nl
/>….………………….………. X ……………………………… = ………………………….………… zł<nl
/>(liczba gospodarstw domowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)<nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy
Płoskinia</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
wynosi
……..…………………..…….
zł<nl
/>(słownie
……….……………………………………………………………………………………………..………...)<
nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>RAZEM
WYSOKOŚĆ
OPŁATY
MIESIĘCZNEJ
ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI </podkreslenie></wytluszczenie>(suma ppkt 1, 2,
3 w przypadku wypełnienia ppkt 1, 2, 3) <wytluszczenie>wynosi ……..…………………..…….
zł</wytluszczenie><nl
/>(słownie
……….……………………………………………………………………………………………..………...)<
/komorka></akapit>
<akapit nr="97" wyrownanie="do-lewej" par="99"></wiersz></akapit>
<akapit nr="98" wyrownanie="do-lewej" par="100"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="99" wyrownanie="do-lewej" par="101"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit>
<akapit nr="100" wyrownanie="do-lewej" par="102"><nl /></akapit>
<akapit nr="101" wyrownanie="do-lewej" par="103"><wytluszczenie>2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH,
NA
KTÓRYCH
POWSTAJĄ
ODPADY</wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="102" wyrownanie="do-lewej" par="104"><nl /></akapit>
<akapit nr="103" wyrownanie="do-lewej" par="105"></komorka></akapit>
<akapit nr="104" wyrownanie="do-lewej" par="106"></wiersz></akapit>
<akapit nr="105" wyrownanie="do-lewej" par="107"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="106" wyrownanie="do-lewej" par="108"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="11"></akapit>
<akapit nr="107" wyrownanie="do-lewej" par="109"><nl /></akapit>
<akapit nr="108" wyrownanie="do-lewej" par="110"><wytluszczenie>Oświadczam, że na terenie
nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób
selektywny / nieselektywny *</wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="109" wyrownanie="do-lewej" par="111"><nl /></akapit>
<akapit nr="110" wyrownanie="do-lewej" par="112"><nl /></akapit>
<akapit nr="111" wyrownanie="do-lewej" par="113"><wytluszczenie>Wyliczenie miesięcznej opłaty
</wytluszczenie>(należy wpisać ilość poszczególnych pojemników) <wytluszczenie>:</wytluszczenie><nl
/><nl
/>….………………….……….
X
……………………...…
=
………………………………….………… zł<nl />(liczba pojemników do 120 l) (stawka opłaty) (iloczyn
liczby pojemników i stawki opłaty)<nl /><nl />….………………….………. X ……………………...… =
………………………………….………… zł<nl />(liczba poj. powyżej 120 l do 240 l) (stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)<nl /><nl />….………………….………. X
……………………...… = ………………………………….………… zł<nl />(liczba poj. powyżej 240 l do
700 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)<nl /><nl />….………………….……….
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X ……………………...… = ………………………………….………… zł<nl />(liczba poj. powyżej 700 l
do 1100 l) (stawka
opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki
opłaty)<nl /><nl
/>….………………….………. X ……………………...… = ………………………………….…………
zł<nl />(liczba pojemników powyżej 1100 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki
opłaty)<nl /><nl /><wytluszczenie><podkreslenie>Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały
Rady Gminy Płoskinia</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Wysokość opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………..….……..…. zł<nl />(słownie
…………………………………………………………………………………………………..……….….....)
</komorka></akapit>
<akapit nr="112" wyrownanie="do-lewej" par="114"></wiersz></akapit>
<akapit nr="113" wyrownanie="do-lewej" par="115"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="114" wyrownanie="do-lewej" par="116"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit>
<akapit nr="115" wyrownanie="do-lewej" par="117"><nl /></akapit>
<akapit nr="116" wyrownanie="do-lewej" par="118"><wytluszczenie>3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWI NIERUCHOMOŚĆ
O KTÓREJ MOWA W PKT 1, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W PKT
2</wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="117" wyrownanie="do-lewej" par="119"><nl /></akapit>
<akapit nr="118" wyrownanie="do-lewej" par="120"></komorka></akapit>
<akapit nr="119" wyrownanie="do-lewej" par="121"></wiersz></akapit>
<akapit nr="120" wyrownanie="do-lewej" par="122"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="121" wyrownanie="do-lewej" par="123"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="10">Oświadczam, że na
terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób
określony w pkt 1 i 2.<nl />Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wynosi……….........…...............……………..…..zł<nl />(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 – 2)<nl
/><nl
/>(słownie
………………………………………………………………………………………..………………………..
)</komorka></akapit>
<akapit nr="122" wyrownanie="do-lewej" par="124"></wiersz></akapit>
<akapit nr="123" wyrownanie="do-lewej" par="125"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="124" wyrownanie="do-lewej" par="126"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit>
<akapit nr="125" wyrownanie="do-lewej" par="127"><nl /></akapit>
<akapit nr="126" wyrownanie="do-lewej" par="128"><wytluszczenie>D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
/
OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ</wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="127" wyrownanie="do-lewej" par="129"></komorka></akapit>
<akapit nr="128" wyrownanie="do-lewej" par="130"></wiersz></akapit>
<akapit nr="129" wyrownanie="do-lewej" par="131"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="130" wyrownanie="do-lewej" par="132"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="11"></akapit>
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<akapit nr="131" wyrownanie="do-lewej" par="133"><nl /></akapit>
<akapit nr="132" wyrownanie="do-lewej" par="134"><nl /></akapit>
<akapit nr="133" wyrownanie="do-lewej" par="135"><nl />………………………………………
…………………..………………..<nl />(miejscowość i data) (czytelny podpis)</komorka></akapit>
<akapit nr="134" wyrownanie="do-lewej" par="136"></wiersz></akapit>
<akapit nr="135" wyrownanie="do-lewej" par="137"><wiersz wysokosc="0"></akapit>
<akapit nr="136" wyrownanie="do-lewej" par="138"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9"
obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit>
<akapit nr="137" wyrownanie="do-lewej" par="139"><nl /></akapit>
<akapit
nr="138"
wyrownanie="do-lewej"
ORGANU</wytluszczenie></akapit>

par="140"><wytluszczenie>E.

ADNOTACJE

<akapit nr="139" wyrownanie="do-lewej" par="141"><nl /></akapit>
<akapit nr="140" wyrownanie="do-lewej" par="142"><nl /></akapit>
<akapit nr="141" wyrownanie="do-lewej" par="143"><nl /></akapit>
<akapit nr="142" wyrownanie="do-lewej" par="144"><nl /></akapit>
<akapit nr="143" wyrownanie="do-lewej" par="145"></komorka></akapit>
<akapit nr="144" wyrownanie="do-lewej" par="146"></wiersz></akapit>
<akapit nr="145" wyrownanie="do-lewej" par="147"></tabela-word></akapit>
<akapit
nr="146"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></akapit>
<akapit
nr="147"
wyrownanie="do-lewej"
skreślić</wytluszczenie></akapit>

par="148"><akapit

par="149"><wytluszczenie>*

nr="2"
niepotrzebne

<akapit nr="148" wyrownanie="do-lewej" par="150"></akapit></akapit>
<akapit
nr="149"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></akapit>

par="151"><akapit

nr="3"

<akapit nr="150" wyrownanie="do-lewej" par="152"><wytluszczenie></akapit>
<akapit
nr="151"
par="153"><podkreslenie>Pouczenie:</podkreslenie></akapit>

wyrownanie="do-lewej"

<akapit nr="152" wyrownanie="do-lewej" par="154"></wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="153" wyrownanie="do-lewej" par="155"></akapit></akapit>
<akapit nr="154" wyrownanie="do-lewej" par="156"><punkt nr="1"></akapit>
<akapit nr="155" wyrownanie="do-lewej" par="157"><wytluszczenie>Niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu
egzekucyjnym
w administracji
(Dz. U. z 2005r.,
Nr
229,
poz.
1945 ze
zmianami).</wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="156" wyrownanie="do-lewej" par="158"></punkt></akapit>
<akapit nr="157" wyrownanie="do-lewej" par="159"><punkt nr="2"></akapit>
<akapit
nr="158"
wyrownanie="do-lewej"
par="160"><wytluszczenie>Deklarację
w formie
elektronicznej można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP</wytluszczenie></akapit>
<akapit
nr="159"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></akapit>

par="161"><akapit

nr="4"
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<akapit nr="160" wyrownanie="do-lewej" par="162"><wytluszczenie></akapit>
<akapit
nr="161"
par="163"><podkreslenie>Objaśnienia:</podkreslenie></akapit>

wyrownanie="do-lewej"

<akapit nr="162" wyrownanie="do-lewej" par="164"></wytluszczenie></akapit>
<akapit nr="163" wyrownanie="do-lewej" par="165"></akapit></akapit>
<akapit nr="164" wyrownanie="do-lewej" par="166"></punkt></akapit>
<akapit nr="165" wyrownanie="do-lewej" par="167"><punkt nr="1">Wypełniając deklarację należy
pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub
NIP.</punkt></akapit>
<akapit nr="166" wyrownanie="do-lewej" par="168"><punkt nr="2">Właścicieli nieruchomości na
których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane
w punktach
<wytluszczenie>1
i 2:</wytluszczenie><akapit
nr="5"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>Punkt
1</wytluszczenie>dotyczy
właścicieli
nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne.</akapit><akapit
nr="6" wyrownanie="wyjustowane">Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi
iloczyn liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przypadającej na gospodarstwo domowe.</akapit><akapit nr="7"
wyrownanie="wyjustowane">Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach:
<wytluszczenie>A,
B,
C
pkt
1,
D.</wytluszczenie></akapit><akapit
nr="8"
wyrownanie="wyjustowane">Gospodarstwa domowe zostały podzielone w zależności od ilości osób
w gospodarstwie na trzy rodzaje;</akapit><tiret nr="-">gospodarstwa domowe składające się z 1 osoby
<wytluszczenie>/podpunkt 1/,</wytluszczenie></tiret><tiret nr="-">gospodarstwa domowe o liczbie osób
od 2 do 3 włącznie <wytluszczenie>/podpunkt 2/</wytluszczenie></tiret><tiret nr="-">gospodarstwa
domowe o liczbie osób od 4 i powyżej <wytluszczenie>/podpunkt 3/</wytluszczenie><akapit nr="9"
wyrownanie="wyjustowane">W przypadku gdy na nieruchomości opisanej w części <wytluszczenie>C
</wytluszczenie>występuje
jeden
rodzaj
gospodarstw
domowych
należy
wypełnić
<wytluszczenie>podpunkt 1 lub 2 lub 3</wytluszczenie>. Natomiast jeśli na nieruchomości występuj więcej
gospodarstw
należy
wypełnić
odpowiednie
podpunkty.</akapit><akapit
nr="10"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>Punkt
2</wytluszczenie>dotyczy
właścicieli
nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa,
rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np. działki rekreacyjne, cmentarze
itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: <wytluszczenie>A, B, C pkt 2,
D</wytluszczenie></akapit><akapit nr="11" wyrownanie="wyjustowane">Wyliczenie miesięcznej opłaty
dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości odbieranych
w ciągu
miesiąca
oraz
stawki
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.</akapit><akapit
nr="12"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>Punkt
3</wytluszczenie>dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne
lub wielorodzinne i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub
rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach <wytluszczenie>A, B, C
i D </wytluszczenie>Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie pkt 1 i 2 w części
C, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3.</akapit></tiret></punkt></akapit>
<akapit nr="167" wyrownanie="do-lewej" par="169"><punkt nr="3">Miesięczne stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.</punkt></akapit>
<akapit nr="168" wyrownanie="do-lewej" par="170"><punkt nr="4">Składający deklarację
zobowiązany jest dołączyć:<tiret nr="-">pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela
nieruchomości przez pełnomocnika.</tiret></punkt></akapit>
<akapit nr="169" wyrownanie="do-lewej" par="171"><punkt nr="5">Wypełniając deklarację należy
mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości
zamieszkałej powinien:<tiret nr="-">złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.<akapit
nr="13"
wyrownanie="wyjustowane">
</akapit></tiret></punkt></akapit>
<akapit nr="170" wyrownanie="do-lewej" par="172"><podpisy></akapit>
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<akapit
nr="171"
wyrownanie="do-lewej"
par="173"><podpis
wyrownanie="do-prawej"
funkcja="Przewodnicząca Rady Gminy" tytul="mgr" imie="Elżbieta" nazwisko="Sobolewska"></akapit>
<akapit
nr="172"
wyrownanie="do-lewej"
Gminy</funkcja></akapit>

par="174"><funkcja>Przewodnicząca

Rady

<akapit nr="173" wyrownanie="do-lewej" par="175"></podpis></akapit>
<akapit nr="174" wyrownanie="do-lewej" par="176"></podpisy></akapit>
<akapit nr="175" wyrownanie="do-lewej" par="177"></zalacznik></akapit>
<akapit nr="176" wyrownanie="do-lewej" par="178"><zalacznik nr="2" naglowek="tak" rozmiarpapieru="A4"></akapit>
<akapit nr="177" wyrownanie="do-lewej" par="179"><do-aktu>Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
III/22/2014<nl />Rady Gminy Płoskinia<nl />z dnia 30 grudnia 2014 r.</do-aktu></akapit>
<akapit
nr="178"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><zalaczniki></akapit></akapit>

par="180"><akapit

nr="1"

<akapit
nr="179"
wyrownanie="do-lewej"
par="181"><akapit
nr="2"
wyrownanie="wyjustowane"><zalacznik nr="1" naglowek="nie" nazwa="AttachmentData1.dat" rozmiarpapieru="A4"></akapit></akapit>
<akapit
nr="180"
wyrownanie="do-lewej"
par="182"><akapit
nr="3"
wyrownanie="wyjustowane"><tytul>POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI,
CZARNYM
LUB
NIEBIESKIM
KOLOREM<nl
/>_____________________________________________________________________________________
____ DEKLARACJA<nl />O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</tytul></akapit></akapit>
<akapit
nr="181"
wyrownanie="do-lewej"
par="183"><akapit
nr="4"
wyrownanie="wyjustowane"><tabela-word
odleglosc-akapitu="0"
szerokosc-krawedzi="0"
obramowanie="tak"></akapit></akapit>
<akapit
nr="182"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><kolumny-podzial></akapit></akapit>

par="184"><akapit

nr="5"

<akapit
nr="183"
wyrownanie="do-lewej"
par="185"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><kolumna-szerokosc>111</kolumna-szerokosc></akapit></akapit>

nr="6"

<akapit
nr="184"
wyrownanie="do-lewej"
par="186"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><kolumna-szerokosc>9.75</kolumna-szerokosc></akapit></akapit>

nr="7"

<akapit
nr="185"
wyrownanie="do-lewej"
par="187"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><kolumna-szerokosc>105</kolumna-szerokosc></akapit></akapit>

nr="8"

<akapit
nr="186"
wyrownanie="do-lewej"
par="188"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><kolumna-szerokosc>2.25</kolumna-szerokosc></akapit></akapit>

nr="9"

<akapit
nr="187"
wyrownanie="do-lewej"
par="189"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><kolumna-szerokosc>75</kolumna-szerokosc></akapit></akapit>

nr="10"

<akapit
nr="188"
wyrownanie="do-lewej"
par="190"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><kolumna-szerokosc>45</kolumna-szerokosc></akapit></akapit>

nr="11"

<akapit
nr="189"
wyrownanie="do-lewej"
par="191"><akapit
nr="12"
wyrownanie="wyjustowane"><kolumna-szerokosc>81.75</kolumna-szerokosc></akapit></akapit>
<akapit
nr="190"
wyrownanie="do-lewej"
par="192"><akapit
nr="13"
wyrownanie="wyjustowane"><kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc></akapit></akapit>
<akapit
nr="191"
wyrownanie="do-lewej"
par="193"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><kolumna-szerokosc>78</kolumna-szerokosc></akapit></akapit>

nr="14"

<akapit
nr="192"
wyrownanie="do-lewej"
par="194"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"></kolumny-podzial></akapit></akapit>

nr="15"
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<akapit
nr="193"
wyrownanie="do-lewej"
par="195"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="16"

<akapit
nr="194"
wyrownanie="do-lewej"
par="196"><akapit
nr="17"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9"></akapit></akapit>
<akapit
nr="195"
wyrownanie="do-lewej"
par="197"><akapit
nr="18"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>Podstawa prawna </wytluszczenie>: Art. 6n ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<nl />(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1399 późn. zm.).<nl /><nl /><wytluszczenie>Składający: </wytluszczenie>Formularz przeznaczony jest dla
właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych<nl />oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych<nl
/>podmiotów
władających
nieruchomością.<nl
/><nl
/><wytluszczenie>Termin
składania:
</wytluszczenie>- do 28 lutego 2015r. pierwsza deklaracja;<nl />- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej<nl />nieruchomości odpadów
komunalnych;<nl />- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych
w deklaracji.<nl /><nl /><wytluszczenie>Miejsce składania </wytluszczenie>: <wytluszczenie>Urząd
Gminy
Płoskinia</wytluszczenie><nl
/><wytluszczenie>14-526
Płoskinia
8</wytluszczenie></komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="196"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="198"><akapit

nr="19"

<akapit
nr="197"
wyrownanie="do-lewej"
par="199"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="20"

<akapit
nr="198"
wyrownanie="do-lewej"
par="200"><akapit
nr="21"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit></akapit>
<akapit nr="199" wyrownanie="do-lewej" par="201"><akapit nr="22" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/></akapit></akapit>
<akapit
nr="200"
wyrownanie="do-lewej"
par="202"><akapit
nr="23"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>A.
OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA
DEKLARACJI
</wytluszczenie>(zaznaczyć właściwy kwadrat)<nl /></komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="201"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="203"><akapit

nr="24"

<akapit
nr="202"
wyrownanie="do-lewej"
par="204"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="25"

<akapit
nr="203"
wyrownanie="do-lewej"
par="205"><akapit
nr="26"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit></akapit>
<akapit nr="204" wyrownanie="do-lewej" par="206"><akapit nr="27" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:<nl />□ pierwsza deklaracja □ zmiana danych
zawartych w deklaracji</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="205"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="207"><akapit

nr="28"

<akapit
nr="206"
wyrownanie="do-lewej"
par="208"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="29"

<akapit
nr="207"
wyrownanie="do-lewej"
par="209"><akapit
nr="30"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
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obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit></akapit>

wyrownanie-w-

<akapit nr="208" wyrownanie="do-lewej" par="210"><akapit nr="31" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/></akapit></akapit>
<akapit
nr="209"
wyrownanie="do-lewej"
par="211"><akapit
nr="32"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>B.
DANE
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
</wytluszczenie>(zaznaczyć właściwy kwadrat)<nl /></komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="210"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="212"><akapit

nr="33"

<akapit
nr="211"
wyrownanie="do-lewej"
par="213"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="17.75"></akapit></akapit>

nr="34"

<akapit
nr="212"
wyrownanie="do-lewej"
par="214"><akapit
nr="35"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">Składający:<nl />□ osoba fizyczna □
osoba
prawna
□
jednostka
organizacyjna
nie posiadająca
osobowości
prawnej</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="213"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="215"><akapit

nr="36"

<akapit
nr="214"
wyrownanie="do-lewej"
par="216"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="37"

<akapit
nr="215"
wyrownanie="do-lewej"
par="217"><akapit
nr="38"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">Tytuł prawny: □ Właściciel □
Współwłaściciel □ Najemca, dzierżawca<nl />□ Użytkownik wieczysty □ Zarządca nieruchomości wspólnej
□ Inny</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="216"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="218"><akapit

nr="39"

<akapit
nr="217"
wyrownanie="do-lewej"
par="219"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="40"

<akapit
nr="218"
wyrownanie="do-lewej"
par="220"><akapit
nr="41"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">Nazwisko i imię/pełna nazwa<nl
/><nl /></komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="219"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="221"><akapit

nr="42"

<akapit
nr="220"
wyrownanie="do-lewej"
par="222"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="43"

<akapit
nr="221"
wyrownanie="do-lewej"
par="223"><akapit
nr="44"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="225.75" scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="nie"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">Numer
PESEL<nl
/></komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="222"
wyrownanie="do-lewej"
par="224"><akapit
nr="45"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="294.75" scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-
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rozmiar-czcionki="9">Numer
par="225"><akapit

nr="46"

<akapit
nr="224"
wyrownanie="do-lewej"
par="226"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="47"

<akapit
nr="225"
wyrownanie="do-lewej"
par="227"><akapit
nr="48"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit></akapit>
<akapit nr="226" wyrownanie="do-lewej" par="228"><akapit nr="49" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/></akapit></akapit>
<akapit
nr="227"
wyrownanie="do-lewej"
par="229"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>ADRES
ZAMIESZKANIA
/
SIEDZIBY*</wytluszczenie></akapit></akapit>

nr="50"
ADRES

<akapit nr="228" wyrownanie="do-lewej" par="230"><akapit nr="51" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/></akapit></akapit>
<akapit
nr="229"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></komorka></akapit></akapit>

par="231"><akapit

nr="52"

<akapit
nr="230"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="232"><akapit

nr="53"

<akapit
nr="231"
wyrownanie="do-lewej"
par="233"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="54"

<akapit
nr="232"
wyrownanie="do-lewej"
par="234"><akapit
nr="55"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="120.75" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="nie"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiarczcionki="9">Miejscowość</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="233"
wyrownanie="do-lewej"
par="235"><akapit
nr="56"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="227.25" scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="nie"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">Ulica<nl
/></komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="234"
wyrownanie="do-lewej"
par="236"><akapit
nr="57"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="94.5" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="nie"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">Nr
domu</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="235"
wyrownanie="do-lewej"
par="237"><akapit
nr="58"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka
szerokosc="78"
obramowanie-gorne="tak"
obramowanieprawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">Nr lokalu</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="236"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="238"><akapit

nr="59"

<akapit
nr="237"
wyrownanie="do-lewej"
par="239"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="60"

<akapit
nr="238"
wyrownanie="do-lewej"
par="240"><akapit
nr="61"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="228" scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="nie"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-w-
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rozmiar-czcionki="9">Kod

pocztowy<nl

<akapit
nr="239"
wyrownanie="do-lewej"
par="241"><akapit
nr="62"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="292.5" scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiarczcionki="9">Poczta</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="240"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="242"><akapit

nr="63"

<akapit
nr="241"
wyrownanie="do-lewej"
par="243"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="64"

<akapit
nr="242"
wyrownanie="do-lewej"
par="244"><akapit
nr="65"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit></akapit>
<akapit nr="243" wyrownanie="do-lewej" par="245"><akapit nr="66" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/>C. <wytluszczenie>ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</wytluszczenie><nl /></komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="244"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="246"><akapit

nr="67"

<akapit
nr="245"
wyrownanie="do-lewej"
par="247"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="68"

<akapit
nr="246"
wyrownanie="do-lewej"
par="248"><akapit
nr="69"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="111" obramowanie-gorne="tak" obramowanieprawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">Gmina<nl /></komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="247"
wyrownanie="do-lewej"
par="249"><akapit
nr="70"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="192" scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="nie"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiarczcionki="9">Miejscowość</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="248"
wyrownanie="do-lewej"
par="250"><akapit
nr="71"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="126.75" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="nie"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">Nr
domu</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="249"
wyrownanie="do-lewej"
par="251"><akapit
nr="72"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="90.75" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">Nr
lokalu</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="250"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="252"><akapit

nr="73"

<akapit
nr="251"
wyrownanie="do-lewej"
par="253"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="74"

<akapit
nr="252"
wyrownanie="do-lewej"
par="254"><akapit
nr="75"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="228" scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="nie"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiar-czcionki="9">Kod
pocztowy<nl
/></komorka></akapit></akapit>
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<akapit
nr="253"
wyrownanie="do-lewej"
par="255"><akapit
nr="76"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="292.5" scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory"
wyrownanie="wyjustowane"
rozmiarczcionki="9">Poczta</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="254"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="256"><akapit

nr="77"

<akapit
nr="255"
wyrownanie="do-lewej"
par="257"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="78"

<akapit
nr="256"
wyrownanie="do-lewej"
par="258"><akapit
nr="79"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="10"></akapit></akapit>
<akapit nr="257" wyrownanie="do-lewej" par="259"><akapit nr="80" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/></akapit></akapit>
<akapit
nr="258"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>1. DOTYCZY
ZAMIESZKAŁYCH</wytluszczenie></akapit></akapit>

par="260"><akapit
nr="81"
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

<akapit
nr="259"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></komorka></akapit></akapit>

par="261"><akapit

nr="82"

<akapit
nr="260"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="262"><akapit

nr="83"

<akapit
nr="261"
wyrownanie="do-lewej"
par="263"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="84"

<akapit
nr="262"
wyrownanie="do-lewej"
par="264"><akapit
nr="85"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="11"></akapit></akapit>
<akapit
nr="263"
wyrownanie="do-lewej"
par="265"><akapit
nr="86"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone są
w sposób selektywny/nieselektywny*</wytluszczenie></akapit></akapit>
<akapit nr="264" wyrownanie="do-lewej" par="266"><akapit nr="87" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/></akapit></akapit>
<akapit nr="265" wyrownanie="do-lewej" par="267"><akapit nr="88" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/></akapit></akapit>
<akapit
nr="266"
wyrownanie="do-lewej"
par="268"><akapit
nr="89"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C
niniejszej deklaracji zamieszkuje .................... osób</wytluszczenie></akapit></akapit>
<akapit nr="267" wyrownanie="do-lewej" par="269"><akapit nr="90" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/></akapit></akapit>
<akapit nr="268" wyrownanie="do-lewej" par="270"><akapit nr="91" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/></akapit></akapit>
<akapit
nr="269"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie></akapit></akapit>

par="271"><akapit

nr="92"

<akapit
nr="270"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><podkreslenie>1)
Gospodarstwa
z 1 osoby;</podkreslenie></akapit></akapit>

par="272"><akapit
nr="93"
domowe
składające
się
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par="273"><akapit

nr="94"

<akapit nr="272" wyrownanie="do-lewej" par="274"><akapit nr="95" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji jest:…...……
<wytluszczenie>gospodarstwo/a domowe</wytluszczenie><nl /><nl /><wytluszczenie>Wyliczenie
miesięcznej
opłaty:</wytluszczenie><nl
/><nl
/>….………………….……….
X
……………………………… = ………………………….………… zł<nl />(liczba gospodarstw
domowych)
(stawka
opłaty)
(iloczyn
liczby
gospodarstw
i stawki
opłaty)<nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy
Płoskinia</podkreslenie></wytluszczenie><nl />Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
wynosi
……..…………………..…….
zł<nl
/>(słownie
……….……………………………………………………………………………………………..………...)<
nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>2)
Gospodarstwa
domowe
o liczbie
osób
od
2 do
3 włącznie;</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej
w części
C
niniejszej
deklaracji
jest:
…........<wytluszczenie>.gospodarstwo/a
domowe</wytluszczenie><nl /><nl /><wytluszczenie>Wyliczenie miesięcznej opłaty:</wytluszczenie><nl
/>….………………….………. X ……………………………… = ………………………….………… zł<nl
/>(liczba gospodarstw domowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)<nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy
Płoskinia</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
wynosi
……..…………………..…….
zł<nl
/>(słownie
……….……………………………………………………………………………………………..………...)<
nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>3)
Gospodarstwa
domowe
o liczbie
osób
od
4i
powyżej;</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w części C niniejszej deklaracji jest: …........<wytluszczenie>.gospodarstwo/a domowe</wytluszczenie><nl
/><nl
/><wytluszczenie>Wyliczenie
miesięcznej
opłaty:</wytluszczenie><nl
/>….………………….………. X ……………………………… = ………………………….………… zł<nl
/>(liczba gospodarstw domowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)<nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy
Płoskinia</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
wynosi
……..…………………..…….
zł<nl
/>(słownie
……….……………………………………………………………………………………………..………...)<
nl
/><wytluszczenie><podkreslenie>RAZEM
WYSOKOŚĆ
OPŁATY
MIESIĘCZNEJ
ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI </podkreslenie></wytluszczenie>(suma ppkt 1, 2,
3 w przypadku wypełnienia ppkt 1, 2, 3) <wytluszczenie>wynosi ……..…………………..…….
zł</wytluszczenie><nl
/>(słownie
……….……………………………………………………………………………………………..………...)<
/komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="273"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="275"><akapit

nr="96"

<akapit
nr="274"
wyrownanie="do-lewej"
par="276"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="97"

<akapit
nr="275"
wyrownanie="do-lewej"
par="277"><akapit
nr="98"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit></akapit>
<akapit nr="276" wyrownanie="do-lewej" par="278"><akapit nr="99" wyrownanie="wyjustowane"><nl
/></akapit></akapit>
<akapit
nr="277"
wyrownanie="do-lewej"
par="279"><akapit
nr="100"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY</wytluszczenie></akapit></akapit>
<akapit
nr="278"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="280"><akapit

nr="101"
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<akapit
nr="279"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></komorka></akapit></akapit>

par="281"><akapit

nr="102"

<akapit
nr="280"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="282"><akapit

nr="103"

<akapit
nr="281"
wyrownanie="do-lewej"
par="283"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="104"

<akapit
nr="282"
wyrownanie="do-lewej"
par="284"><akapit
nr="105"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="11"></akapit></akapit>
<akapit
nr="283"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="285"><akapit

nr="106"

<akapit
nr="284"
wyrownanie="do-lewej"
par="286"><akapit
nr="107"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny
*</wytluszczenie></akapit></akapit>
<akapit
nr="285"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="287"><akapit

nr="108"

<akapit
nr="286"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="288"><akapit

nr="109"

<akapit
nr="287"
wyrownanie="do-lewej"
par="289"><akapit
nr="110"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>Wyliczenie miesięcznej opłaty </wytluszczenie>(należy
wpisać
ilość
poszczególnych
pojemników)
<wytluszczenie>:</wytluszczenie><nl
/><nl
/>….………………….………. X ……………………...… = ………………………………….…………
zł<nl />(liczba pojemników do 120 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)<nl /><nl
/>….………………….………. X ……………………...… = ………………………………….…………
zł<nl />(liczba poj. powyżej 120 l do 240 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)<nl
/><nl
/>….………………….……….
X
……………………...…
=
………………………………….………… zł<nl />(liczba poj. powyżej 240 l do 700 l) (stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)<nl /><nl />….………………….………. X
……………………...… = ………………………………….………… zł<nl />(liczba poj. powyżej 700 l do
1100 l)
(stawka
opłaty)
(iloczyn
liczby
pojemników
i stawki
opłaty)<nl
/><nl
/>….………………….………. X ……………………...… = ………………………………….…………
zł<nl />(liczba pojemników powyżej 1100 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki
opłaty)<nl /><nl /><wytluszczenie><podkreslenie>Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały
Rady Gminy Płoskinia</podkreslenie></wytluszczenie><nl /><nl />Wysokość opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………..….……..…. zł<nl />(słownie
…………………………………………………………………………………………………..……….….....)
</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="288"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="290"><akapit

nr="111"

<akapit
nr="289"
wyrownanie="do-lewej"
par="291"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="112"

<akapit
nr="290"
wyrownanie="do-lewej"
par="292"><akapit
nr="113"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit></akapit>
<akapit
nr="291"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="293"><akapit

nr="114"
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<akapit
nr="292"
wyrownanie="do-lewej"
par="294"><akapit
nr="115"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
KTÓRYCH CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWI NIERUCHOMOŚĆ O KTÓREJ MOWA W PKT 1,
A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W PKT 2</wytluszczenie></akapit></akapit>
<akapit
nr="293"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="295"><akapit

nr="116"

<akapit
nr="294"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></komorka></akapit></akapit>

par="296"><akapit

nr="117"

<akapit
nr="295"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="297"><akapit

nr="118"

<akapit
nr="296"
wyrownanie="do-lewej"
par="298"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="119"

<akapit
nr="297"
wyrownanie="do-lewej"
par="299"><akapit
nr="120"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="10">Oświadczam, że na terenie
nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony
w pkt 1 i 2.<nl />Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wynosi……….........…...............……………..…..zł<nl />(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 – 2)<nl
/><nl
/>(słownie
………………………………………………………………………………………..………………………..
)</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="298"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="300"><akapit

nr="121"

<akapit
nr="299"
wyrownanie="do-lewej"
par="301"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="122"

<akapit
nr="300"
wyrownanie="do-lewej"
par="302"><akapit
nr="123"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit></akapit>
<akapit
nr="301"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="303"><akapit

nr="124"

<akapit
nr="302"
wyrownanie="do-lewej"
par="304"><akapit
nr="125"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</wytluszczenie></akapit></akapit>
<akapit
nr="303"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></komorka></akapit></akapit>

par="305"><akapit

nr="126"

<akapit
nr="304"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="306"><akapit

nr="127"

<akapit
nr="305"
wyrownanie="do-lewej"
par="307"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="128"

<akapit
nr="306"
wyrownanie="do-lewej"
par="308"><akapit
nr="129"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="11"></akapit></akapit>
<akapit
nr="307"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="309"><akapit

nr="130"

<akapit
nr="308"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="310"><akapit

nr="131"
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<akapit
nr="309"
wyrownanie="do-lewej"
par="311"><akapit
nr="132"
wyrownanie="wyjustowane"><nl
/>………………………………………
…………………..………………..<nl
/>(miejscowość
i data)
(czytelny
podpis)</komorka></akapit></akapit>
<akapit
nr="310"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="312"><akapit

nr="133"

<akapit
nr="311"
wyrownanie="do-lewej"
par="313"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><wiersz wysokosc="0"></akapit></akapit>

nr="134"

<akapit
nr="312"
wyrownanie="do-lewej"
par="314"><akapit
nr="135"
wyrownanie="wyjustowane"><komorka szerokosc="520.5" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak"
obramowanie-prawe="tak"
obramowanie-dolne="tak"
obramowanie-lewe="tak"
wyrownanie-wpionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="3"></akapit></akapit>
<akapit
nr="313"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="315"><akapit

nr="136"

<akapit
nr="314"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>E.
ORGANU</wytluszczenie></akapit></akapit>

par="316"><akapit

nr="137"
ADNOTACJE

<akapit
nr="315"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="317"><akapit

nr="138"

<akapit
nr="316"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="318"><akapit

nr="139"

<akapit
nr="317"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="319"><akapit

nr="140"

<akapit
nr="318"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><nl /></akapit></akapit>

par="320"><akapit

nr="141"

<akapit
nr="319"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></komorka></akapit></akapit>

par="321"><akapit

nr="142"

<akapit
nr="320"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wiersz></akapit></akapit>

par="322"><akapit

nr="143"

<akapit
nr="321"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></tabela-word></akapit></akapit>

par="323"><akapit

nr="144"

<akapit
nr="322"
wyrownanie="do-lewej"
par="324"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><akapit nr="1" wyrownanie="wyjustowane"></akapit></akapit>

nr="145"

<akapit
nr="323"
wyrownanie="do-lewej"
par="325"><akapit
nr="146"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>* niepotrzebne skreślić</wytluszczenie></akapit></akapit>
<akapit
nr="324"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></akapit></akapit></akapit>

par="326"><akapit

nr="147"

<akapit
nr="325"
wyrownanie="do-lewej"
par="327"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><akapit nr="2" wyrownanie="wyjustowane"></akapit></akapit>

nr="148"

<akapit
nr="326"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie></akapit></akapit>

nr="149"

par="328"><akapit

<akapit
nr="327"
wyrownanie="do-lewej"
par="329"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><podkreslenie>Pouczenie:</podkreslenie></akapit></akapit>

nr="150"

<akapit
nr="328"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wytluszczenie></akapit></akapit>

par="330"><akapit

nr="151"

<akapit
nr="329"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></akapit></akapit></akapit>

par="331"><akapit

nr="152"

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

– 35 –

Poz. 2808

<akapit
nr="330"
wyrownanie="do-lewej"
par="332"><akapit
nr="153"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit
wyrownanie="wyjustowane">1)
<wytluszczenie>Niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945 ze
zmianami).</wytluszczenie></akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="331"
wyrownanie="do-lewej"
par="333"><akapit
nr="154"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit
wyrownanie="wyjustowane">2)
<wytluszczenie>Deklarację
w formie elektronicznej można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP</wytluszczenie></akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="332"
wyrownanie="do-lewej"
par="334"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><akapit nr="3" wyrownanie="wyjustowane"></akapit></akapit>

nr="155"

<akapit
nr="333"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie></akapit></akapit>

nr="156"

par="335"><akapit

<akapit
nr="334"
wyrownanie="do-lewej"
par="336"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><podkreslenie>Objaśnienia:</podkreslenie></akapit></akapit>

nr="157"

<akapit
nr="335"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></wytluszczenie></akapit></akapit>

par="337"><akapit

nr="158"

<akapit
nr="336"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></akapit></akapit></akapit>

par="338"><akapit

nr="159"

<akapit
nr="337"
wyrownanie="do-lewej"
par="339"><akapit
nr="160"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit wyrownanie="wyjustowane">1) Wypełniając deklarację należy
pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub
NIP.</akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="338"
wyrownanie="do-lewej"
par="340"><akapit
nr="161"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit wyrownanie="wyjustowane">2) Właścicieli nieruchomości na
których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane
w punktach <wytluszczenie>1 i 2:</wytluszczenie></akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="339"
wyrownanie="do-lewej"
par="341"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><akapit nr="4" wyrownanie="wyjustowane"></akapit></akapit>
<akapit
nr="340"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>Punkt
1nieruchomości,
na
których
istnieją
budynki
wielorodzinne.</akapit></akapit></akapit>

nr="162"

par="342"><akapit
nr="163"
</wytluszczenie>dotyczy
właścicieli
mieszkalne
jednorodzinne
lub

<akapit
nr="341"
wyrownanie="do-lewej"
par="343"><akapit
nr="164"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit nr="5" wyrownanie="wyjustowane">Wyliczenie miesięcznej opłaty
dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na gospodarstwo
domowe.</akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="342"
wyrownanie="do-lewej"
par="344"><akapit
nr="165"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit nr="6" wyrownanie="wyjustowane">Właściciele tych nieruchomości
wypełniają
deklarację
w częściach:
<wytluszczenie>A,
B,
C
pkt
1,
D.</wytluszczenie></akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="343"
wyrownanie="do-lewej"
par="345"><akapit
nr="166"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit nr="7" wyrownanie="wyjustowane">Gospodarstwa domowe zostały
podzielone w zależności od ilości osób w gospodarstwie na trzy rodzaje;</akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="344"
wyrownanie="do-lewej"
par="346"><akapit
nr="167"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit wyrownanie="wyjustowane">- gospodarstwa domowe składające się
z 1 osoby <wytluszczenie>/podpunkt 1/,</wytluszczenie></akapit></akapit></akapit>
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<akapit
nr="345"
wyrownanie="do-lewej"
par="347"><akapit
nr="168"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit wyrownanie="wyjustowane">- gospodarstwa domowe o liczbie osób
od 2 do 3 włącznie <wytluszczenie>/podpunkt 2/</wytluszczenie></akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="346"
wyrownanie="do-lewej"
par="348"><akapit
nr="169"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit wyrownanie="wyjustowane">- gospodarstwa domowe o liczbie osób
od 4 i powyżej <wytluszczenie>/podpunkt 3/</wytluszczenie></akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="347"
wyrownanie="do-lewej"
par="349"><akapit
nr="170"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit nr="8" wyrownanie="wyjustowane">W przypadku gdy na
nieruchomości opisanej w części <wytluszczenie>C </wytluszczenie>występuje jeden rodzaj gospodarstw
domowych należy wypełnić <wytluszczenie>podpunkt 1 lub 2 lub 3</wytluszczenie>. Natomiast jeśli na
nieruchomości
występuj
więcej
gospodarstw
należy
wypełnić
odpowiednie
podpunkty.</akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="348"
wyrownanie="do-lewej"
par="350"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><akapit nr="9" wyrownanie="wyjustowane"></akapit></akapit>

nr="171"

<akapit
nr="349"
wyrownanie="do-lewej"
par="351"><akapit
nr="172"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>Punkt
2</wytluszczenie>dotyczy
właścicieli
nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa,
rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np. działki rekreacyjne, cmentarze
itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: <wytluszczenie>A, B, C pkt 2,
D</wytluszczenie></akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="350"
wyrownanie="do-lewej"
par="352"><akapit
nr="173"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit nr="10" wyrownanie="wyjustowane">Wyliczenie miesięcznej opłaty
dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości odbieranych
w ciągu
miesiąca
oraz
stawki
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.</akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="351"
wyrownanie="do-lewej"
par="353"><akapit
wyrownanie="wyjustowane"><akapit nr="11" wyrownanie="wyjustowane"></akapit></akapit>

nr="174"

<akapit
nr="352"
wyrownanie="do-lewej"
par="354"><akapit
nr="175"
wyrownanie="wyjustowane"><wytluszczenie>Punkt
3</wytluszczenie>dotyczy
właścicieli
nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne i równocześnie
prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych
nieruchomości wypełniają deklarację w częściach <wytluszczenie>A, B, C i D </wytluszczenie>Wyliczenia
miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie pkt 1 i 2 w części C, a następnie zsumowanie
naliczonych opłat w pkt 3.</akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="353"
wyrownanie="do-lewej"
par="355"><akapit
nr="176"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit wyrownanie="wyjustowane">3) Miesięczne stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.</akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="354"
wyrownanie="do-lewej"
par="356"><akapit
nr="177"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit wyrownanie="wyjustowane">4) Składający deklarację zobowiązany
jest dołączyć:</akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="355"
wyrownanie="do-lewej"
par="357"><akapit
nr="178"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit wyrownanie="wyjustowane">- pełnomocnictwo w przypadku
reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.</akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="356"
wyrownanie="do-lewej"
par="358"><akapit
nr="179"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit wyrownanie="wyjustowane">5) Wypełniając deklarację należy mieć
na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej
powinien:</akapit></akapit></akapit>
<akapit
nr="357"
wyrownanie="do-lewej"
par="359"><akapit
nr="180"
wyrownanie="wyjustowane"><akapit wyrownanie="wyjustowane">- złożyć indywidualnie deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</akapit></akapit></akapit>
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<akapit
nr="358"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></zalacznik></akapit></akapit>

par="360"><akapit

nr="181"

<akapit
nr="359"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></zalaczniki></akapit></akapit>

par="361"><akapit

nr="182"

<akapit
nr="360"
wyrownanie="do-lewej"
wyrownanie="wyjustowane"></uchwala></akapit></akapit>

par="362"><akapit

nr="183"

<akapit nr="361" wyrownanie="do-lewej" par="363"></zalacznik></akapit>
<akapit nr="362" wyrownanie="do-lewej" par="364"></zalaczniki></akapit>
<akapit nr="363" wyrownanie="do-lewej" par="365"></uchwala></akapit>
</zalacznik>
</zalaczniki>
</uchwala>

