Załącznik do Uchwały Nr XVIII/98/2015
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 24 listopada 2015 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na
których nie zamieszkują mieszkańcy - a powstają odpady komunalne,
oraz nieruchomość niezamieszkała, na której są domki letniskowe lub
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk (Dziennik
Podawczy)

Nazwa i adres siedziby organu
właściwego do złożenia deklaracji:

Burmistrz Miasta Szczyrk
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwe zaznaczyć)
 pierwsza deklaracja
Data (dzień-miesiąc-rok):
 korekta uprzednio złożonej deklaracji :
Data zaistnienia zmiany (dzień-miesiąc-rok):
-

-

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć)
 właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz
 współwłaściciel, współposiadacz
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
 inny podmiot władający nieruchomością
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć)
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 inny podmiot władający nieruchomością
Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)
1.

2. PESEL

2. NIP

Adres zamieszkania /Adres siedziby
3.Kraj
4. Województwo

5. Powiat

5. Gmina

6. Ulica

7. Nr domu

9. Miejscowość

10. Kod pocztowy

11. Poczta

7a. Nr lokalu

8. Nr telefonu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
12. Gmina
13. Ulica
14. Nr domu
14a.Nr lokalu

14b. Nr działki

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

Nieruchomość jest (właściwe zaznaczyć):
 zamieszkała

 niezamieszkała
(nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne),

 w części zamieszkała i w części
niezamieszkała

□ nieruchomość wykorzystana do
prowadzenia działalności gospodarczej
Właściciel takiej
nieruchomości wypełnia
DZIAŁ E, F

(obiekty noclegowe, obiektu gastronomiczne,
sklepy, obiekty użyteczności publicznej, szkoły,
przedszkola, itp.)

DZIAŁ E, G, H, I

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia
DZIAŁ E, F, G, H, I

□ nieruchomość niezamieszkała, na której
są domki letniskowe lub wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe

□ inne ……………………..
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia
DZIAŁ E, J
E. OŚWIADCZAM, ŻE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE D
NINIEJSZEJ DEKLARACJI ODPADY BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB
SELEKTYWNY
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
OŚWIADCZAM, ŻE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE D
NINIEJSZEJ DEKLARACJI ZAMIESZKUJE:

 TAK
 NIE
18.

(podać ilość osób)
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 19.
(zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)
 ................ zł.
Jeżeli zaznaczono TAK
w dziale E

20.
 ……………. zł.
Jeżeli zaznaczono NIE
w dziale E

21.

Wysokość miesięcznej opłaty
(wypełnić tylko jedno pole)

22.

(poz. 18 x poz. 19)
(należy podać kwotę w PLN)

(poz. 18 x poz. 20)
(należy podać kwotę w PLN)

G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
(tj. nieruchomość wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły,
przedszkola, hotele, sklepy, itp.)
II. Stawka opłaty za pojemnik
I. Wielkość pojemników na
odpady

IIa. jeżeli
zaznaczono TAK
w dziale E

III. Liczba
pojemników
(miesięcznie)

IIb. jeżeli
zaznaczono NIE
w dziale E

IV. Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn IIa x
III lub IIb x III)

60 l
120 l
240 l
1100 l
KP-5
KP-7
24.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi / suma kwot z kolumny IV

(należy podać kwotę w PLN)
H. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (dział F) oraz
w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (dział G)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami (suma kwot: poz. 21 + poz. 24 lub poz.
22 + poz. 24)

25.

(należy
podać kwotę w PLN)
I. INFORMACJA O MIESIĄCACH, W KTÓRYCH NA NIERUCHOMOŚCI POWSTAJĄ
ODPADY
KOMUNLANE * (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)

□ Wszystkie miesiące w roku
□ I □ II □ III □ IV □ V □ VI □ VII □ VIII □ IX □ X □ XI □ XII
* ) należy zaznaczyć właściwy kwadrat symbolem „x”
J. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałej, na której są domki letniskowe lub wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
26.Ilość domków
Roczna wysokość opłaty dla selektywnego letniskowych lub 27.Stawka opłaty za selektywnie zbieranie odpadów
innych
zbierania i odbierania odpadów komunalnych
(opłata należna przy zaznaczeniu w sekcji E nieruchomości
…………….. x …………….= ……………………
kwadratu TAK)
(stawka)

Roczna wysokość opłaty dla nieselektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych
(opłata należna przy zaznaczeniu w sekcji E
kwadratu NIE)

………….........

( ilość)

(suma zł/rok)

28.Stawka opłaty za nieselektywnie zbieranie
odpadów
…………….. x …………….= ……………………
(stawka)
( ilość)
(suma zł/rok)

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

……………………………………………………………..
(czytelny podpis)

L. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1619
ze zm.).
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Szczyrk deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. 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 zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Szczyrk nową
deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3 lub uzasadnionych
wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Szczyrk 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.
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Szczyrku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

