Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/…/16 z dnia …. czerwca 2016r.
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PRZYJMUJĄCY
WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.

1. Identyfikator podatkowy NIP/ numer PESEL

2. Nr dokumentu

3. Status

DGOK

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 2016r., 250)

Terminy składania:

W terminie 14 dni od chwili zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych, a także w
przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany miejsca zamieszkania albo
siedziby

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne oraz nieruchomości mieszanych, tj, takich, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie gminy Myszyniec.

Składający:

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

Miejsce składania
deklaracji:

POUCZENIE:
NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, zgodnie z art. 3a Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 599).
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Myszyńca pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstawania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
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 Myszyńca
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym wystąpiła zmiana.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji:

BURMISTRZ MYSZYŃCA, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

B. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
* - dotyczy składającego będącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

6. Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. właściciel

2. współwłaściciel

4. spółdzielnia/ wspólnota mieszkaniowa

5. inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca)

3. użytkownik wieczysty

6. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia * / ** Nazwa pełna

(dzień - miesiąc - rok)

B.2. *ADRES ZAMIESZKANIA / **ADRES SIEDZIBY
7. Kraj
10. Gmina

8. Województwo

9. Powiat

11. Ulica

14. Miejscowość

12. Nr domu
15. Kod pocztowy

13. Nr lokalu

16. Poczta

17. Nr telefonu kontaktowy (pole nieobowiązkowe)

B.3 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
18. Kraj

19. Województwo

21. Gmina

22. Ulica

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

28. Nr ewidencyjny nieruchomości z rejestru gruntów:

20. Powiat
23. Nr domu
27. Poczta

24. Nr lokalu

C. OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
29.
Deklaracja składana po raz pierwszy
Zmiana deklaracji

30.
Data zmiany: ………………………………………
(dotyczy zmiany deklaracji)

D. CZĘŚĆ DEKLARACJI PRZEZNACZONA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY:
Objaśnienia:






Część D deklaracji wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkuje co najmniej jedna osoba.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ustalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu.
Stawka opłaty, w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny wynosi 15,00 zł/osobę miesięcznie.
Stawka opłaty, w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 8,00 zł/osobę miesięcznie.
Zbieranie selektywne, polega na zbieraniu, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje
jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem – szczegółowy opis frakcji zbieranych
selektywnie oraz sposób ich zbierania na terenie gminy Myszyniec określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ:
31. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B.3 zamieszkuje ……. osób
w tym dzieci (do 18 roku życia) …………….
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
punkcie B.3 niniejszej deklaracji odpady komunalne
będą zbierane i oddawane w sposób:

32. Sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych

selektywny

W związku z powyższym, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami, z
terenu nieruchomości wskazanej w punkcie B.3 deklaracji wynosi:

nieselektywny
33. (proszę poniżej obliczyć iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty
według wzoru)

…………… * ………….. = …………….
( Liczba osób )

( stawka )

( kwota opłaty )

wnoszę / ubiegam się
o częściowe zwolnienie z opłaty

E. CZĘŚĆ DEKLARACJI PRZEZNACZONA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A SĄ WYTWARZANE ODPADY KOMUNALNE:
Objaśnienia:

Część E deklaracji wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale w skutek prowadzonej tam działalności
gospodarczej, społecznej lub publicznej, powstają odpady komunalne.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zależna od:
1) liczby uczniów, studentów w przypadku prowadzenia w obrębie nieruchomości działalności edukacyjnej w zakresie szkół, przedszkoli itp., przy
wskaźniku minimum 6 l miesięcznie na 1 ucznia,
2) liczby posiadanych miejsc noclegowych w przypadku prowadzenia w obrębie nieruchomości działalności gospodarczej w zakresie usług
hotelarskich, agroturystyki itp. przy wskaźniku minimum 20 l miesięcznie na 1 miejsce noclegowe,
3) liczby posiadanych miejsc konsumpcyjnych w przypadku prowadzenia w obrębie nieruchomości działalności gospodarczej w zakresie usług
gastronomicznych, w tym restauracji, kawiarni, barów, pubów, sal bankietowych itp. przy wskaźniku minimum 20 l miesięcznie na 1 miejsce
konsumpcyjne,
4) liczby pracowników, w pozostałych przypadkach nie wymienionych w pkt. 1, 2 i 3, przy wskaźniku minimum 10 l miesięcznie na 1 pracownika.

Wysokość opłaty jest zależna od liczby pojemników na odpady komunalne niesegregowane, która powinna być określona w przeliczeniu na liczbę
miejsc noclegowych, konsumpcyjnych, liczbę pracowników czy uczniów i stanowić co najmniej sumę iloczynów ich liczby i wskaźników określonych w
punkcie poprzednim przy zachowaniu określonych wielkości pojemników.

Stawka opłaty za pojemnik, w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny wynosi:
 pojemnik 60 l – 15,00 zł miesięcznie,
 pojemnik 120 l – 30,00 zł miesięcznie,
 pojemnik 240 l – 60,00 zł miesięcznie,
 pojemnik 1100 l – 240,00 zł miesięcznie.

Stawka opłaty za pojemnik, w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:
 pojemnik 60 l – 7,50 zł miesięcznie,
 pojemnik 120 l – 15,00 zł miesięcznie,
 pojemnik 240 l – 30,00 zł miesięcznie,
 pojemnik 1100 l – 120,00 zł miesięcznie.

Zbieranie selektywne, polega na zbieraniu, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje
jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem – szczegółowy opis frakcji zbieranych
selektywnie oraz sposób ich zbierania na terenie gminy Myszyniec określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B.3 niniejszej deklaracji jest prowadzona działalność w zakresie:
edukacji, gdzie liczba uczniów wynosi……..,
usług hotelarskich, agroturystyki itp., gdzie liczba miejsc noclegowych wynosi……….,
usług gastronomicznych, gdzie liczba miejsc konsumpcyjnych wynosi…………,
pozostałej działalności, gdzie liczba pracowników wynosi…………,
35. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B.3 niniejszej deklaracji miesięcznie jest wytwarzanych …………………

litrów odpadów komunalnych (proszę obliczyć wartość jako sumę iloczynów liczby uczniów, miejsc noclegowych, konsumpcyjnych, liczby
pracowników oraz odpowiednich wskaźników zawartych w objaśnieniach).
W związku z tym deklaruję korzystanie z następujących pojemników:
pojemnik 60 l - …… sztuk,
pojemnik 120 l - …… sztuk,
pojemnik 240 l - …… sztuk,
pojemnik 1100 l - …… sztuk.
i opróżnianie ich:
raz w miesiącu
cztery razy w miesiącu
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B.3 niniejszej deklaracji odpady komunalne będą zbierane i oddawane w sposób:
36. Sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych

selektywny
W związku z powyższym, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami, z
terenu nieruchomości wskazanej w punkcie B.3 deklaracji wynosi:

nieselektywny
37. (proszę poniżej obliczyć sumę iloczynów liczby poszczególnych
pojemników wskazanych w pkt. 35 oraz częstotliwości ich opróżniania
oraz stawki opłaty za pojemnik o danej objętości wskazanej w
objaśnieniach, zgodnej z rodzajem zadeklarowanego w pkt.36 sposobu
zbierania odpadów)

F. CZĘŚĆ DEKLARACJI PRZEZNACZONA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH, TJ. TAKICH KTÓRE
W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A WCZĘŚCI NEIRUCHOMOŚĆ
NA KTÓTREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A W SKUTEK PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ,
SPOŁECZNEJ LUB PUBLICZNEJ WYTWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE:
Objaśnienia:

Część F deklaracji wypełniają właściciele nieruchomości mieszanych, na których zamieszkuje co najmniej jedna osoba oraz jednocześnie w skutek
prowadzonej tam działalności gospodarczej, społecznej lub publicznej, powstają odpady komunalne.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę wysokości opłat wyliczonych w części D i w części E
deklaracji.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ:
38.

Oświadczam, że wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami, z terenu nieruchomości wskazanej w punkcie B.3 deklaracji
wynosi …………… zł.
(proszę podać sumę wartości wskazanych w punkcie 33 i 37, obliczonych uprzednio osobno dla części D i E)

G. INFORMACJE DODATKOWE: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
40.Nieruchomość wyposażona jest w kompostownik

43. Nieruchomość wyposażona jest w

Tak

Nie

przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej

Tak

Nie

szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe

41. Odbiór odpadów biodegradowalnych:

przydomową oczyszczalnię ścieków
42. Nieruchomość jest zamieszkiwana przez więcej niż jedną rodzinę, prowadzącą odrębne gospodarstwo domowe:
(proszę zaznaczyć, w przypadku zamieszkiwania na terenie nieruchomości więcej niż jednej rodziny prowadzącej odrębne
gospodarstwo domowe i chęci prowadzenia oddzielnej gospodarki odpadami przez te rodziny zamieszkujące jedną
nieruchomość)

Tak

Nie

44.

Odbiór odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu nieruchomości będzie następował z miejsca przed bramą wjazdową
na posesję lub w granicach drogi dojazdowej na posesję, zlokalizowanego w odległości ………….. metrów od drogi publicznej.

45.

Oświadczam, że wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości wskazanej w punkcie
B.3 deklaracji wynosi………………… zł.
Wpłaty tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane będą kwartalnie, w terminach:


za I kwartał – do 15 marca, w wysokości …………zł (proszę podać sumę opłat za miesiące: styczeń, luty, marzec),



za II kwartał – do 15 maja, w wysokości …………zł (proszę podać sumę opłat za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec),



za III kwartał – do 15 września, w wysokości …………zł (proszę podać sumę opłat za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień),



za IV kwartał – do 15 listopada, w wysokości …………zł (proszę podać sumę opłat za miesiące: październik, listopad, grudzień).

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………..
(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

J.ADNOTACJE URZĘDOWE

DGOK

……………………………………………
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