
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA�CICIEL NIERUCHOMO�CI WYPEŁNIA� KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Identyfikator podatkowy wła�ciciela nieruchomo�ci zobowi�zanego do ponoszenia opaty za gospodarowanie odpadami

RODO:

1. 3.

Przyczyna zło�enia deklaracji (np. nabycie nieruchomo�ci)

2. 4.

     ……………………………………………………………………………..

Ulica (pełna nazwa) Nr budynku Nr lokalu

Nr działki/działek; obr�b (nale�y obowi�zkowo wypełni	 w przypadku, gdy nieruchomo�	 nie ma przydzielonego numeru budynku lub gdy pod tym samym adresem jest wi�cej ni� jedna nieruchomo�	): 

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

Opis lokalizacji nieruchomo�ci (nale�y wypełni	 w przypadku, gdy nie wypełniono pola: ulica)

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

III.1. IMI� I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA (dotyczy spółek oraz innych podmiotów nieb�d�cych osob� fizyczn�)

III.2. STATUS SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ� (nale�y zaznaczy	 wła�ciwy kwadrat)

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1438 z pó�n. zm.) w zwi�zku z art. 6n ust. 1 pkt 1 i art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach.

………………………………………………………………………………………………

…………………
(dd/mm/rrrr)

data zło�enia deklaracji, do której składana jest korekta

……………………………………

II.1.  ADRES NIERUCHOMO�CI W WI�LE, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA

II.2. O�WIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  (nale�y zaznaczy� wła�ciwy kwadrat)

   w tym:
  - papier i tektura,
  - szkło,
  - opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale,
  - zielone, ogrodowe, ulegaj�ce biodegradacji, w tym odpady opakowa
 ulegaj�cych biodegradacji.

……………………………

III. SKŁADAJ�CY DEKLARACJ�

(dd/mm/rrrr)
data powstania obowi�zku poniesienia opłaty

…………………

………………………………………………………………………………………………

(dd/mm/rrrr)
data zaistnienia zmiany

Wskazanie rodzaju aktualizowanych informacji: Przyczyna ustania obowi�zku uiszczania opłaty  (np. sprzeda� nieruchomo�ci)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …..............

(dd/mm/rrrr)
data zaistnienia zmiany

 II. INFORMACJE O NIERUCHOMO�CI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

………………………………………………………………………………………………

Urz�d Miejski w Wi�le

Termin składania:

O�wiadczam, i� odpady z nieruchomo�ci b�d� zbierane w sposób selektywny (segregacja).

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo�ci lub powstania odpadów komunalnych, za wyjatkiem:
1) w przypadku zmiany danych bed�cych podstaw� do ustalenia wysoko�ci opłat - do 10 dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym nastapiła zmiana, 
2) w przypadku �mierci mieszka
ca - w terminie do 6 miesi�cy od dnia tego zdarzenia. 

Zgodnie z art. 3 ustawy Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników „Identyfikatorem podatkowym jest:

a) numer PESEL - w przypadku podatników b�d�cych osobami fizycznymi obj�tymi rejestrem PESEL nieprowadz�cych działalno�ci gospodarczej lub nieb�d�cych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

b)  NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegaj�cych obowi�zkowi ewidencyjnemu,...”

                     Zał�cznik Nr 5b
                     do Uchwały Rady Miasta Wisła
                     Nr XXXI/470/2013 z dnia 31 pa�dziernika 2013 r.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługuj�cych prawach z tym zwi�zanych opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła w zakładce Urz�d 
Miejski/Dane osobowe/RODO [http://www.bip.wisla.pl]

 BURMISTRZ MIASTA WISŁA        Plac B. HOFFA 3     43-460 WISŁA

 NIP  KRS *

…………………………….……………

 PESEL/REGON

…………………………………………………. …………………………...…………

DEKLARACJA O WYSOKO�CI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WISŁA (D�-L)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 2010 z pó�n. zm.)

        ORGAN WŁA�CIWY DO ZŁO	ENIA DEKLARACJI 

NIERUCHOMO�CI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJ� SI� DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMO�CI WYKORZYSTYWANE 
NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, BEZ WZGL�DU NA DŁUGO�� OKRESU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMO�CI

I. CEL ZŁO	ENIA DEKLARACJI (nale�y zaznaczy� wła�ciwy kwadrat i wpisa� �adane dane)

Składaj�cy: Wła�ciciele nieruchomo�ci znajduj�cych si� w granicach administracyjnych Gminy Wisła, przez których rozumie si� tak�e współwła�cicieli, u�ytkowników wieczystych  oraz jednostki organizacyjne i 
osoby posiadaj�ce nieruchomo�ci  w zarz�dzie lub u�ytkowaniu, a tak�e inne podmioty władaj�ce nieruchomo�ci�

Miejsce składania:
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III.3. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMO�CI� (nale�y zaznaczy� wła�ciwy kwadrat i wpisa� ��dane dane)

          

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica (pełna nazwa) / os.

Nr budynku Nr lokalu Miejscowo�	 Kod pocztowy

Nr telefonu kontaktowego * Adres e-mail *

Imi� ojca * Imi� matki * Data urodzenia * (je�eli nie podano Pesel)

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica (pełna nazwa)

Nr domu Nr lokalu  miejscowo�	 Kod pocztowy

III.6. POZOSTALI WSPÓŁWŁA�CICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE - W TYM MAŁ	ONEK

Liczba współwła�cicieli / współposiadaczy * Ilo�	 zał�czników D�-L/A *

 181 ZŁ/ROK

 V. USTALENIE ROCZNEJ OPŁATY ZA  GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

V.1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJ�CA SKŁADANA PRZEZ WSPÓLNOT� MIESZKANIOW� LUB SPÓŁDZIELNI� MIESZKANIOW�*

zł

Ilo�
 lokali zamieszkałych 
stale:

……………………

Ilo�
 lokali innych ni�
zamieszkałe stale:

……………………

Ilo�
 lokali w 
zarz�dzie:

………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

………………………………………………………

…………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

 IV. STAWKI JEDNOSTKOWE (informacja)

Zgodnie z Uchwał� Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 pa�dziernika 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

V.2. WYSOKO�� ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.4. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ� (dotyczy osób fizycznych) / SIEDZIBA (dotyczy spółek oraz innych podmiotów 

          nieb�d�cych osob� fizyczn�)  ORAZ DANE KONTAKTOWE

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… …..................................................................

……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

………………………………………………………

……………………

………………………………………………………………………………………………………………

III.5. ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ� – adres do dor�cze� (nale�y wypełni	 w przypadku, gdy adres jest inny 
         ni� adres wskazany w cz��ci III.5.)

………………………………………………………

 VI. ZAŁ�CZNIKI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………

……………………………………

STAWKA RYCZAŁTOWA

Nale�y wpisa	 ryczałtow� roczn� stawk� opłaty wskazan� w sekcji IV.
W przypadku wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej nale�y wpisa	 iloczyn rocznej stawki i ilo�ci lokali innych ni� zamieszkałych stale. 

…………….
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 VII. O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO / OSOBY REPREZENTUJ�CEJ SKŁADAJ�CEGO

 Imi�  Nazwisko

 Data wypełnienia (dd/mm/rrrrr)  Podpis wła�ciciela / osoby reprezentuj�cej wła�ciciela

VII. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

  * informacja fakultatywna

Pouczenie:

1)

2)

3)

Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmuj�cego formularz Data i podpis przyjmuj�cego formularz

§ 2. Je�eli kwota podatku nara�onego na uszczuplenie jest małej warto�ci, sprawca czynu zabronionego okre�lonego w §1 podlega karze grzywny do 720 stawek 

dziennych.

§ 3. Je�eli kwota podatku nara�onego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego okre�lonego w § 1 podlega karze 

grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 4. Karze okre�lonej w § 3 podlega tak�e ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi 

podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub o�wiadczenia lub wbrew obowi�zkowi nie składa ich za pomoc� �rodków komunikacji elektronicznej.

§ 1. Podatnik, który składaj�c organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklaracj� lub o�wiadczenie, podaje nieprawd� lub zataja 

prawd� albo nie dopełnia obowi�zku zawiadomienia o zmianie obj�tych nimi danych, przez co nara�a podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 

stawek dziennych albo karze pozbawienia wolno�ci, albo obu tym karom ł�cznie.

Odpowiedzialno�	 za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy albo niezawiadomienie o zmianie danych  reguluje art. 56 ustawy Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 19 z pó�n. zm.):

O�wiadczam, �e dane zawarte w niniejszej informacji s� zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Przyjmuj� do wiadomo�ci, �e niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy dania 17 czerwca 1966r. o 
post�powaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1314 z pó�n. zm.).

W przypadku niezło�enia deklaracji albo uzasadnionych w�tpliwo�ci co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Wisła po przeprowadzonym 
post�powaniu podatkowym okre�li, w drodze decyzji, wysoko�	 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 
wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 2010 z pó�n. zm.).
W przypadku niewpłacenia w obowi�zuj�cych terminach kwoty wynikaj�cej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysoko�ci, niniejsza deklaracja stanowi 
podstaw� do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z po�n. zm.).

D�-L/2019
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