DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklarację należy wypełnić w sposób czytelny, dużymi, drukowanymi literami

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.391)
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Szczawno-Zdrój
Miejsce składania: Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju , pokój nr 5 Punkt Przyjęć Interesanta
Termin składania : 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie
obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU
UL. KOŚCIUSZKI 17
58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ
B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji art. 6k ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja
□ zmiana danych zawartych w deklaracji ( data zaistnienia zmian ____-_____-_____
□ wygaśnięcie obowiązku opłaty

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ( zaznaczyć właściwy kwadrat)1

□ Właściciel nieruchomości
□ Współwłaściciel
□ Inny podmiot władający
□ Użytkownik wieczysty
□ Zarządca nieruchomości
□ Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi
** dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi
1.Imię i nazwisko/ PESEL*

2.Nazwa pełna/ NIP **

D1. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Kraj

4. Województwo

5. Powiat

6. Gmina

7. Ulica

8. Numer domu

10. Miejscowość

11.Kod pocztowy

12. Poczta

1.

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością

9. Numer lokalu

D2. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
13. Ulica

14.Numer domu

16. Kod pocztowy

17. Poczta

15. Numer lokalu

D3. ADRES DO KORESPONDENCJI- jeśli jest inny, niż adres nieruchomości w D2.
18. Kraj

19. Województwo

20. Powiat

21. Gmina

22. Ulica

23. Numer domu

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

27. Poczta

24. Numer lokalu

D4. OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI SĄ ZBIERANE W SPOSÓB:

□ selektywny

□

zmieszany

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
28. Stawka opłaty
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
29. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30. Miesięczna kwota opłaty ( kwotę z poz. 28. pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 29)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

F. LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Załącznik mapowy z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników.

Zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę lokalizacji pojemników na odpady komunalne.
…………………………………………

……………………………………………..

Data.

Podpis, pieczątka osoby upoważnionej

G. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dn.
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229,poz.1954 z późń. zm.)
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

Oświadczam, że jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
31 . Data

32. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska ,
pieczątka osoby upoważnionej).

2. Stawka określona w Uchwale Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz ustalenie wysokości tej opłaty. W przypadku wyboru metody zbierania odpadów w sposób zmieszany należy wybrać stawkę podstawową, a przy
wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.
3. Dotyczy jedynie zabudowy wielorodzinnej, wypełnia zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od
dnia wystąpienia zmiany.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, 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.
2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca , którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy ( zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
4. Mieszkaniec - osoba fizyczna, mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 2d Rozporządzenia WE nr 763/2008
z 09.07.2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.U. UE. L.08.218), tj. miejsce, w którym zazwyczaj spędza czas
przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych nieobecności związanych z: wypoczynkiem, odwiedzinami, leczeniem itp.
Jeżeli ustalenie wyżej wymienionych okoliczności nie jest możliwe, wówczas mieszkańcem jest osoba zameldowana na pobyt stały lub
czasowy.
5. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzenie odpadów w sposób zmieszany wraz
z zaległymi odsetkami.

I. Adnotacje organu

