POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Formularz przeznaczony jest dla

Właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa,

Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwe pole)

Pierwsza deklaracja

………………………………..
(dzień – miesiąc – rok)

Zmiana danych w deklaracji ………………………………..
(dzień – miesiąc – rok)

Wygaśnięcie obowiązku

………………………………..
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Składający:
osoba fizyczna

osoba prawna

Forma władania nieruchomością:

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
własność

zarządca nieruchomości

współwłasność

najemca, dzierżawca

użytkowanie wieczyste

posiadacz samoistny

inny

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko i imię*/pełna nazwa**/ nr telefonu

Numer PESEL*

Identyfikator REGON

Numer NIP

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Miejscowość

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Poczta

Nr lokalu

nr telefonu (zalecane)

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta
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Nr lokalu

C.1. Wyliczenie opłaty dla nieruchomości zamieszkałych
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
……………………………………. osób

Stawka opłaty
………………

Wysokość opłaty miesięcznej
…………….……………….

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
…………….. zł (słownie ………………………….……………………………………………………. zł)
C.2. Wyliczenie opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
Rodzaj pojemnika

Liczba
pojemników

Stawka opłaty

Wysokość opłaty miesięcznej

Pojemnik o pojemności 120 l
Pojemnik o pojemności 240 l
Pojemnik o pojemności 1100 l
Pojemnik o pojemności 6500 l
Pojemnik o pojemności 7000 l
Pojemnik o pojemności 8000 l

SUMA
(należy wpisać sumę wszystkich kwot wynikających z poszczególnych pojemników)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
…………….. zł (słownie ………………………….……………………………………………………. zł)
C.3. Wyliczenie opłaty dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość o której mowa w pkt C.1.,
a w części nieruchomość, o której mowa w pkt C.2. (w części zamieszkała, a w części niezamieszkała, na
której powstają odpady).
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji,
odpady komunalne powstają w sposób określony w pkt 1 i pkt 2

…………………………
(podpis)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ………………. zł
Słownie ………………..…………………………………………… zł (należy wpisać sumę opłat z pkt 1 – 2)
D. OŚWIADCZAM, ŻE:
gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą,
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą,
na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie,
na terenie mojej nieruchomości faktycznie zamieszkuje …… osób.
E. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika):
1. ………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………..
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F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe.
………………………..
(miejscowość i data)
G. ADNOTACJE ORGANU

………………………….
(czytelny podpis)

Podpis przyjmującego formularz ………………………………
POUCZENIE:
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Każda deklaracja dotyczy jednej nieruchomości.
OBJAŚNIENIA
1. Deklarację należy złożyć: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie, Biuro Interesanta lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP (po uprzednim założeniu konta na ePUAP
skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej), którym to deklaracja może być podpisana. Akceptowalne formaty
załączników to: DOC, JPG, PDF. Maksymalny rozmiar załączników nie może przekroczyć 3 MB.
2. Termin złożenia deklaracji:
• 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.
• 14 dni od dnia zmiany danych dotyczących podstawy ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych.
3. Opłaty należy dokonywać: bez wezwania w terminie do 25-go każdego miesiąca, płatne za każdy miesiąc z góry, przelewem na
rachunek bankowy Gminy Szprotawa, indywidualny dla każdej nieruchomości lub gotówką w kasie tutejszego Urzędu.
4. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. Stawki zostaną podane do
publicznej wiadomości.
5. Załącznikami do deklaracji mogą być:
a) Dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje (
domy dziecka, zakłady karne, placówki opieki społecznej, jednostki wojskowe, szkoły i uczelnie wyższe w przypadku uczniów i
studentów uczących się w systemie dziennym zamieszkujących poza gminą, zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż 1
miesiąc, itd. ).
b) Oświadczanie o niezamieszkiwaniu na nieruchomości.
Przyjmuje się, że mieszkańcem jest osoba wytwarzająca odpady komunalne w swoim miejscu zamieszkania. Fakt zameldowania
nie przesądza o faktycznym miejscu zamieszkania danej osoby, lecz samo przebywanie na danej nieruchomości. W oparciu o art. 2
lit. d rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych
ludności i mieszkań ( Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008r. ) miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj
spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem,
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
6. Podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal /pomieszczenie na nieruchomości zamieszkałej powinien złożyć indywidualnie
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Punkt C.1. dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz
stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy.
8. Punkt C.2. dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa,
rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady.
9. Punkt C.1. i C.2. wypełniają właściciele nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub
wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność
handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady.
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