Pola należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250)

Składający:

Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Termin:

-14 dni - od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie
obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce:

Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14

Organ właściwy do złożenia
deklaracji:

Burmistrz Miasta Bierunia, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ 1. Pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku złożenia ..….- .…..-………… r.)
□ 2. Nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(data wystąpienia zmiany danych ..….- .…..-………… r.)

Uzasadnienie zmiany:…………………………………………………………………………………………………...

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

□ 3. Korekta deklaracji (data wystąpienia zmiany danych ..….- .…..-………… r.)
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Rodzaj podmiotu:

□ 1. Właściciel
□ 4. Najemca, dzierżawca

□ 2. Współwłaściciel
□ 5. Zarządca nieruchomości
1)

□ 3. Użytkownik wieczysty
□ 6. Inny podmiot

Składający:

□1. Osoba fizyczna □ 2. Osoba prawna □3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Imię i nazwisko*/ Pełna nazwa**

PESEL2)

NIP3)

Dane Współwłaściciela:

1)

Imię i nazwisko*/Pełna nazwa**

PESEL2)

NIP3)

B1. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ**
(adres do korespondencji)
Kraj: ……………………………… Województwo: ………………….......... Powiat: ………………….......................
Gmina: …………………………… Ulica: …………………………………. Nr domu/lokalu: ……….….….………...
Miejscowość: …………………………………………..

Kod pocztowy:

Telefon: ………………………………………..............

E-mail: ……………………………………………………

-

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina: ………………………………… Ulica: …………………………………….. Nr domu/lokalu: ……….….….…
Miejscowość: …………………………………………..

Kod pocztowy:

-

Numer działki : ………………………………………..
4)

Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□1. nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy

(Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D i D1)

□2. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część E, E1 i E2)

□3. nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość wymienioną w pkt. 1, a w części nieruchomość
wymienioną w pkt. 2

(Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D, D1, E, E1, E2, F)

□4. domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
(Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część G)

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
(wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)
1.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:
……………………………………….
(liczba mieszkańców)

2.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C:

3.

Oświadczam, że nieruchomość ogrzewana jest paliwem stałym***:

□ gromadzę odpady komunalne w sposób selektywny
□ gromadzę odpady komunalne w sposób nieselektywny
□ TAK

□ NIE

D1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych)
Wysokość miesięcznej opłaty (liczba mieszkańców x miesięczna stawka)
……………………………….
E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
(wypełniają właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)
1.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C odpady komunalne:

□ będą gromadzone w sposób selektywny

□ będą gromadzone w sposób nieselektywny

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne w okresie miesięcznym gromadzone będą
w następujących ilościach i w następujących pojemnikach:

2.

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Ilość

Rodzaj

Ilość

Rodzaj
5)

120 l

…….. szt./m-c

120 l

…….. szt./m-c

240 l

…….. szt./m-c

240 l

…….. szt./m-c

1100 l

…….. szt./m-c

1100 l

…….. szt./m-c

E1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Odpady zmieszane

Odpady segregowane

□ 1. raz w miesiącu
□ 2. dwa razy w miesiącu
□ 3. raz w tygodniu
□ 4. dwa razy w miesiącu
□ 5. trzy razy w tygodniu
□ 6. inaczej, jak………………

□ 1. raz w miesiącu
□ 2. dwa razy w miesiącu
□ 3. raz w tygodniu
□ 4. dwa razy w miesiącu
□ 5. trzy razy w tygodniu
□ 6. inaczej, jak………………

E2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(ilość pojemników x stawka za pojemnik)
1. Odpady zmieszane:
Rodzaj

Ilość

120 l
240 l
1100 l

2. Odpady segregowane:

Stawka za pojemnik

Wysokość opłaty

Rodzaj

..…szt./m-c

…………zł/m-c

..………….

120 l

….. szt./m-c

………… zł/m-c

..………….

…..szt./m-c

…………zł/m-c

..………….

240 l

….. szt./m-c

………… zł/m-c

..………….

…..szt./m-c

…………zł/m-c

..………….

1100 l

Ilość

Stawka za pojemnik

….. szt./m-c

………… zł/m-c

SUMA: (poz. 1 i 2)

Wysokość opłaty

..………….
………………..zł/m-c

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(wypełniają właściciele nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części niezamieszkała)
Wysokość opłaty (Wysokość miesięcznej opłaty z cz. D1 + SUMA z cz. E2):
……..……………………zł/m-c
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ****
(wypełniają właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

………………………………………… x ……………………... = ……………………..
Liczba domków letniskowych
lub nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno–wypoczynowe

stawka roczna

zł/rok

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

………………………………………………….
(miejscowość i data)

….……….…………………………………….
(czytelny podpis/pieczęć firmy)

I. ADNOTACJE ORGANU

Data i podpis pracownika
Objaśnienia:
dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
informacja uzupełniająca, nieobowiązkowa (określa zapotrzebowanie na odrębne pojemniki
na popiół, żużel)
**** opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

*
**
***

1)

2)
3)
4)
5)

w przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują
współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności
ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie,
wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkałej,
wypełnia właściciel nieruchomości niezamieszkałej,
dotyczy działek niezabudowanych,
pojęcie pojemnika 120 l służącego do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie jest
równoznaczne z pojęciem worka 120 l służącego do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie.

POUCZENIE:
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), niezłożenie niniejszej deklaracji lub uzasadnione wątpliwości
co do danych w niej zawartych, skutkować będą określeniem przez Burmistrza Miasta Bierunia
w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
3. Dane zawarte w niniejszej deklaracji, w szczególności dotyczące ilości osób zamieszkujących
nieruchomość, będą na bieżąco weryfikowane.

