Załącznik do Uchwały Nr 47/427/18
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 10 stycznia 2018r.

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Uwaga: Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r. poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422)

Składający

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Bielawa, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśniecie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

Organ podatkowy

Burmistrz Miasta Bielawa

Miejsce składania

Urząd Miejski w Bielawie, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

CZĘŚĆ A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja

1)

(data powstania obowiązku, zaistnienia zmiany lub
wygaśnięcia obowiązku)

2)

Nowa deklaracja, składana w przypadku :

□ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
□ ustania obowiązku uiszczania opłaty
□

_ _-_ _-_ _ _ _

korekta deklaracji3) (art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Op - Dz. U. 2017, poz. 201).

A. 1 PRZYCZYNY ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ zmniejszenie liczby osób ………………………………………………………………………………………………………….
□ zwiększenie liczby osób …………………………………………………………………………………………………………...
□ zmiana miejsca zamieszkania: w tej samej gminie / poza gminą (niewłaściwe skreślić)
□ zmiana wielkości pojemnika
□ zamknięcie / zawieszenie działalności (niewłaściwe skreślić)
□ zmiana sposobu postępowania z odpadami
□ zbycie nieruchomości
□ zmiana danych osobowych
□ inne (jakie?) ...............................................................…………...
CZĘŚĆ B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
B. 1 Adres nieruchomości
Miejscowość:

BIELAWA

Kod pocztowy:

Ulica:

58-260

Nr domu

Nr lokalu

Nietypowe oznaczenie nieruchomości np. nr ewidencyjny działki geodezyjnej,
obręb

B. 2 Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ zamieszkała (wyłącznie budynki mieszkalne)
□
□ letniskowa / rekreacyjno-wypoczynkowa (niewłaściwe skreślić)

niezamieszkała

□ w części zamieszkała i w części niezamieszkała
□ niezamieszkała, świadcząca usługi hotelarskie

CZĘŚĆ C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C. 1 Składający:

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna
C. 2 Rodzaj podmiotu

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, np. wspólnota mieszkaniowa

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel nieruchomości
□ posiadacz zależny (najem, dzierżawa)
C. 3 OSOBY FIZYCZNE

/

□ współwłaściciel
□ zarządca nieruchomości wspólnej

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Imię/imiona
PESEL

□ użytkownik wieczysty
□ inny …................................................

Nazwisko
REGON

NIP

Nazwa prowadzonej działalności przez osobę fizyczną
Wypełnia osoba fizyczna, gdy numer PESEL nie został nadany

Data urodzenia
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Imię ojca

Imię matki
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C. 4 POZOSTAŁE PODMIOTY
Nazwa skrócona

Nazwa pełna

NR KRS / NIP
C. 5 DANE NIEOBOWIĄZKOWE
Telefon ….................................................

adres e-mail ….........................................................................

Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów drogą:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ elektronicznie (e-mail)

□ telefonicznie □ nie wyrażam zgody

C. 6 Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż w CZĘŚCI B.1
Kraj
Miejscowość
Ulica

Województwo

Powiat

Kod pocztowy

Gmina

Nr domu

Nr lokalu

CZĘŚĆ D. Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□ nieselektywny

selektywny

CZĘŚĆ E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1 Wyliczenie miesięcznej opłaty - dotyczy nieruchomości zamieszkałych
.................. liczba mieszkańców

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.1. zamieszkuje:

liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

Stawka opłaty (zł/osobę)
X

................................................

wysokości opłaty (zł/miesiąc)
=

................................................

…...…..………………….

E.2 Wyliczenie miesięcznej opłaty - dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne np. nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna
Pojemnik o pojemności

liczba zadeklarowanych
pojemników

stawka opłaty
zł/pojemnik

wysokość opłaty
zł/miesiąc

60 l

x

=

110 l

x

=

120 l

x

=

240 l

x

=

1100 l

x

=

5000 l

x

=

7000 l

x

=
OGÓŁEM

Rodzaj prowadzonej działalności, dla której wskazano pojemniki w Części E.2

E.3 Wyliczenie rocznej opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
Oświadczam, że liczba domków letniskowych / liczba działek zagospodarowanych na ogrodach
działkowych na terenie nieruchomości wskazanej w części B 1 wynosi:
Liczba domków letniskowych / liczba działek
zagospodarowanych na ogrodach działkowych

Ryczałtowa stawka opłaty

X
.....................................…

..................... domków / działek
Roczna ryczałtowa stawka opłaty
=

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

..............................zł / rok

CZĘŚĆ F. ZAŁĄCZNIKI

□ pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika
□ oświadczenie o prowadzeniu w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej
□ inne, jakie …............................................................................................................................
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CZĘŚĆ G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą
Data złożenia deklaracji
(dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis
…………………….…........................................................................

…..…..… ¯ ……...….. ¯ ……..………

CZĘŚĆ H. ADNOTACJE URZĘDU
Data przyjęcia deklaracji
(dzień-miesiąc-rok)

Podpis przyjmującego deklarację:
…........................................................................

…..….....¯……...…..¯……..………
Uwagi oraganu podatkowego
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................

H. 1 Sprawdzono pod wzgledem merytorycznym i formalno - rachunkowym
data:.........................

podpis:......................................................

H. 2 Potwierdzenie postawienia / zabrania pojemnika
data:.........................

podpis:......................................................
Pouczenie:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 – ze zmianami).
W razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Bielawa 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.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można regulować w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy,
którego numer właściciel nieruchomości uzyska po złożeniu pierwszej deklaracji.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy miesięcznie, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego
obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
W przypadku właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się jednorazowo z dołu do 31 lipca danego roku za dany rok.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta Bielawa zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty. W takim przypadku właściciel nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
W przypadku nieruchomości mieszanej (tj. w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej) właściciel nieruchomości składa jedną
deklarację .
Objaśnienia:

1) Pierwsza deklaracja – zgodnie z art. 6m. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) Nowa deklaracja - zgodnie z art. 6m. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (np. zmiana ilości
osób zamieszkujących nieruchomość, odstąpienie bądź przystąpienie do zbierania odpadów w sposób selektywny, zgon, zbycie nieruchomości,
rezygnacja z prowadzenia działalności itp.) z zastrzeżeniem pkt. 2a i 2b.
2a) W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym nieruchomości zajętych pod użytkowane ogródki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do
31 stycznia każdego roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
2b) W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których świadczone są usługi hotelarskie, właściciele nieruchomości zobowiązani są do
złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 stycznia każdego roku w oparciu
o roczne zużycie wody na nieruchomości za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia deklaracji. W przypadku nowo powstałych nieruchomości
niezamieszkałych, na których świadczone są usługi hotelarskie – właściciel nieruchomości składa deklarację, w której podstawą wyliczenia opłaty
będzie zadeklarowanie pojemnika zgodnie z obowiązującymi stawkami. Po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności hotelarskiej właściciel
nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji w oparciu o roczne zużycie wody na nieruchomości za ostatnie 12 miesięcy.
3) Korekta deklaracji – właściciel nieruchomości winien złożyć korygującą deklarację (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej) jeżeli w uprzednio złożonej
deklaracji popełnił błędy przy jej sporządzaniu (błąd w adresie, błąd w PESEL-u, brak podpisu itp.).
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