Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/183/2013 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia.22.02.2013
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DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391)

Składający

Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r., poz. 391), położonych na terenie gminy Głuszyca.
Pierwszą deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2013 r. Deklarację należy składać w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych. Nową deklarację należy składać w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Termin składania

Miejsce składania

PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI NALEŻY ZAPOZNAC SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI (STR. 4)
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwy kwadrat należy zaznaczyć krzyżykiem, a we wskazanych miejscach
należy podać daty)
1. pierwsza deklaracja – do 30 kwietnia 2013r.
 2. zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

B. SKŁADAJACY DEKLARACJĘ (definicje znajdują się w objaśnieniach; właściwy kwadrat należy zaznaczyć krzyżykiem)

 1. właściciel

 2. współwłaściciel

 3. użytkownik wieczysty

 4. jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu  5. inny podmiot

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. Rodzaj składającego (właściwy kwadrat należy zaznaczyć krzyżykiem)
 1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C.2. Dane identyfikacyjne
1. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej)

2. PESEL (dotyczy osób fizycznych)
/NIP (dotyczy osób prawnych i
jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości
prawnej)

3. Identyfikator REGON (dotyczy osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

4. PKD/EKD (dotyczy osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej)

C.3. Adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych) /Adres siedziby (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej)
1. Kraj

2. Województwo

3. Powiat

4. Gmina

5. Ulica

6. Nr domu

8. Miejscowość

9. Kod pocztowy

10. Poczta

7. Nr lokalu

C.4. Adres do korespondencji (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania /siedziby)
1. Kraj

2. Województwo

3. Powiat

4. Gmina

5.. Ulica

6. Nr domu

8. Miejscowość

9. Kod pocztowy

10. Poczta
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D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOSCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
D.1. Rodzaj nieruchomości (właściwy kwadrat należy zaznaczyć krzyżykiem)
 1. nieruchomość zamieszkała
 2. nieruchomość niezamieszkała
 3. nieruchomość w części zamieszkała

D.2. Adres nieruchomości
1. Kraj

2. Województwo

3. Powiat

4. Gmina

5. Ulica

6. Nr domu

8. Miejscowość

9. Kod pocztowy

10. Poczta

7. Nr lokalu

D.3. Identyfikatory geodezyjne nieruchomości

1. Nr działki, nr i nazwa obrębu

E. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELA ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje ogółem
Nr lokalu

Liczba
mieszkańców

Nr lokalu

Liczba
mieszkańców

Nr lokalu

Liczba
mieszkańców

Nr lokalu

osób.
Liczba
mieszkańców

2. Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
 1. selektywne zbieranie i odbieranie

 2. nieselektywne zbieranie i odbieranie

3. Stawka opłaty na mieszkańca
 10,00 zł/osobę (selektywne zbieranie i odbieranie)

 15,00 zł/osobę (nieselektywne zbieranie i odbieranie)

4. Wysokość opłaty wynosi ( iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) :

złotych

F. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELA NIEZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI
1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady gromadzone są w następujących pojemnikach:
Pojemność
pojemnika
60 l
110 l
120 l
240 l

Ilość pojemników

Częstotliwość
opróżniania
w miesiącu

Pojemność
pojemnika
1100 l
2200 l
5000 l
7000 l
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2. Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
 1. selektywne zbieranie i odbieranie

 2. nieselektywne zbieranie i odbieranie

3. Stawka opłaty za pojemnik
Pojemność pojemnika

60 1
110 1
120 1
240 1
1100 1
2200 1
5000 1
7000 1

Selektywne zbieranie
i odbieranie (zł/pojemnik)
przy jednorazowym
opróżnieniu
10,00
11,00
12,00
23,00
65,50
115,00
232,00
350,00

Nieselektywne zbieranie
i odbieranie (zł/pojemnik)
przy jednorazowym opróżnieniu
20,00
22,00
24,00
46,00
130,00
230,00
464,00
700,00

4. Wysokość opłaty wynosi (iloczyn liczby pojemników danego rodzaju, stawki opłaty za ten pojemnik przy jednorazowym
opróżnieniu i częstotliwości opróżniania w miesiącu):
złotych.

G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Wysokość opłaty wynosi (suma opłat z części E.4 oraz F.4)

złotych.

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (należy wpisać załączniki dołączone do deklaracji)
1.

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY/ OSÓB SKŁADA JĄCEJ/-YCH DEKLARACJĘ / PEŁNOMOCNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością

1. Imię i nazwisko lub imiona i nazwiska osoby/osób składającej/-ych deklarację
2. Data wypełnienia deklaracji (d-m-r)

3. Podpis lub podpis i pieczęć osoby /osób składającej/-ych
deklarację/ pełnomocnika

J. ADNOTACJE URZĘDOWE
1.Uwagi
2. Data przyjęcia (d-m-r)

3. Podpis przyjmującego deklarację

4 .Data sprawdzenia (d-m-r)

5. Podpis dokonującego czynności sprawdzających
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Pouczenie:
1. W przypadku nie dokonania w obowiązującym terminie wpłaty całej kwoty wskazanej w części E.4 lub F.4 lub G.4
lub w przypadku jej wpłacenia w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).
2. W razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz Głuszycy określi, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
3. Do pierwszej składanej deklaracji właściciel nieruchomości zobowiązany jest dołączyć kopie umowy na odbieranie odpadów
komunalnych zawartą z przedsiębiorcą lub gminną jednostkę organizacyjną zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r.,
nr 152, poz. 897 z pózn. zm.).
4. Deklarację należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy w godzinach pracy Urzędu.

Objaśnienia:
Część A. Obowiązek złożenia deklaracji.
Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do 30 kwietnia 2013 r. Ponadto deklarację należy
składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza Głuszycy nową deklarację w terminie 14 dni od
dnia, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Cześć B. Rodzaj składającego deklarację.
Należy zaznaczyć właściwy kwadrat odpowiadający rodzajowi składającego deklarację. Należy dokonać wyboru jednej spośród
podanych możliwości. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r., nr
141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
Cześć C. Dane składającego deklarację.
Należy wpisać dane składającego deklarację zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk.
Część D. Dane dotyczące nieruchomości, dla której składana jest deklaracja.
D.1 . Należy dokonać wyboru rodzaju nieruchomości zaznaczając właściwy kwadrat
D.2. Adres nieruchomości - należy podać adres nieruchomości, dla której jest składana deklaracja (nieruchomości, gdzie
są zbierane i skąd są odbierane odpady komunalne).
D.3. Identyfikatory geodezyjne nieruchomości należy podać w odniesieniu do nieruchomości, dla której składana
jest deklaracja - nr działki, nr i nazwę obrębu, o ile te numery zostały nadane.
Część E. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości w całości zamieszkałej.
Należy wpisać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, numer lokalu oraz liczbę mieszkańców zamieszkujących dany
lokal. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio 10 zł za 1 osobę
w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 15 zł za 1 osobę w przypadku, gdy odpady
są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
Część F. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości w całości niezamieszkałej.
Wypełniają właściciele nieruchomości niezamieszkałych. Wysokość stawki przyjmuje się odpowiednio dla odpadów zbieranych i
odbieranych w sposób selektywny lub nieselektywny. W przypadku posiadania kilku pojemników o różnych pojemnościach opłata
stanowi sumę w/w iloczynów.
Część G. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości w części zamieszkałej.
Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości w części zamieszkałej stanowi sumę opłat z części E.4 (zamieszkałej) i
F.4 (niezamieszkałej)
Część H. Informacja o załącznikach.
Należy wymienić ewentualne załączniki dołączone do składanej deklaracji
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