.

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna
Składający
Termin składania
Właściwy organ i
miejsce do składania
deklaracji

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z
2016r. poz. 250)
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości niezamieszkałych, oraz
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
opłaty lub wysokości opłaty
Burmistrz Otmuchowa
Urząd Miejski w Otmuchowie 48-385 Otmuchów ul. Zamkowa 6

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.

Przyczyna złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja
□

zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian) ………………………………

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

2.

Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel nieruchomości

□ współwłaściciel nieruchomości

□ jednostka organizacyjna/osoba posiadająca
3.

□ inny podmiot władający nieruchomością

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna

□ użytkownik wieczysty

□ osoba prawna

□ inny podmiot

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Składający :

□ osoba fizyczna □

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**
Numer PESEL

osoba prawna

□

Identyfikator REGON

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Numer NIP

Numer telefonu

D. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części F niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i
odbierane w sposób selektywny (proszę zaznaczyć właściwy □
kwadrat)

TAK

□

Nr lokalu

NIE

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI , NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

Nieruchomość wskazana w części F jest (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ zamieszkała
mieszkańcy)

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział G

(nieruchomość, na której zamieszkują

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

□ w części zamieszkała oraz w części nie zamieszkała, na
której powstają odpady komunalne

□ nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane przez część
roku

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział H
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział G, H, I
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział J

OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Liczba mieszkańców zamieszkujących
Miesięczna stawka opłaty
Wysokość
Określona w Uchwale Rady Miejskiej w Otmuchowie w
nieruchomość
miesięcznej opłaty
sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
(wskazaną w części F)
odpadami komunalnymi
Iloczyn pozycji :
od 1 mieszkańca za 1 miesiąc
1 x 2 lub 1 x 3
selektywnie
nieselektywnie
1.

Ilość osób

…………………………….

2.

……………….. zł

Czy nieruchomość wskazana w części F deklaracji
wyposażona jest w kompostownik ?
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
Czy w okresie grzewczym na nieruchomości będzie
powstawał popiół pochodzący ze spalania we własnej
kotłowni?
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

3.

………………… zł

4.

………………zł/m-c

NIE
□ TAK
Pojemność kompostownika ………….. m3
NIE

□

TAK

H. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH , NA KTÓRYCH POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE
Ilość potrzebnych pojemników
Miesięczna stawka opłaty
Wysokość
Określona w Uchwale Rady Miejskiej w Otmuchowie w
miesięcznej opłaty
sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
za pojemnik za 1 miesiąc

1.

selektywnie

2.

nieselektywnie
3.

poj. 60 l …………………………….szt.

………….…….. zł

………….…….. zł

poj. 240l …………………………....szt.

…………………zł

…………………zł

poj. 110I-120l ………………………szt.

poj. 1100l …………………………..szt.
poj. 2,5 m …………………………szt.
3

poj. 7-8 m …………………………szt.
3

poj. 16 m ………………………….szt.
3

poj. 34 m ………………………….szt.
3

………………... zł
…………………zł
…………………zł
…………………zł
…………………zł
…………………zł

Iloczyn pozycji :
1 x 2 lub 1 x 3
4.

………………... zł
…………………zł
…………………zł

……….…….. zł/m-c

…………………zł
…………………zł
…………………zł

I. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCISTANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (DZIAŁ G) ORAZ W CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (DZIAŁ H)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
(suma kwot działu G + H)

……………………..……….…….. zł/m-c

J. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Ryczałtowa roczna stawka opłaty
Liczba domków letniskowych
Wysokość rocznej
od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości
znajdujących się na terenie nieruchomości
opłaty
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanej jedynie przez część roku

selektywnie

1.
Ilość domków

……………………….

2.

……………….. zł

K. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

nieselektywnie
3.

………………… zł

Iloczyn pozycji :
1 x 2 lub 1 x 3
4.
………………zł/rok

L. PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO
DEKLARACJĘ
Data wypełnienia

Imię nazwisko składającego deklarację

Podpis składającego deklarację

Ł. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz.1619).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Otmuchowa 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 obowiązany
do złożenia do Burmistrza Otmuchowa nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4.W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w art. 6m o utrzymaniu czystości i porządku w gminach albo
uzasadnionych wątpliwości codo danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Otmuchowa określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
Objaśnienia:
Selektywne gromadzenie odpadów – podział na:
- szkło białe i kolorowe zbiórka w systemie gniazdowym (pojemniki), w miejscach ogólnie dostępnych,
- tworzywa sztuczne: puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),puste butelki plastikowe po
kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (w tym po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, jednorodzinnej,
- odpady z papieru i tektury: gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tektura oraz
zrobione z nich opakowania - zbiórka do pojemników lub w workach w zabudowie jednorodzinnej.
- popiół i żużel zbierane - zbiórka do pojemników lub worków
- skoszona trawa i zgrabione liście, rośliny, gromadzone w przydomowych kompostownikach lub przekazywane do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
- odpady komunalne zmieszane - pozostałe nie wymienione wyżej odpady – zbiórka do pojemników. Minimalna wielkość
pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość, została określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Otmuchów.

