Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 391 ze zm.)

Składający:

Miejsce składania deklaracji:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na
terenie Gminy Dobra
Urząd Miejski w Dobrej, 62-730 Dobra, Plac Wojska Polskiego 10

Nazwa i adres siedziby organu
Burmistrz Dobrej, 62-730 Dobra, Plac Wojska Polskiego 10
właściwego do złożenia
deklaracji:
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie)

Pierwsza deklaracja

Zmiana danych zawartych w deklaracji

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie)

Właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz
Współwłaściciel, współposiadacz
Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
Inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. Rodzaj składającego deklarację
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie)

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

C.2. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

1.

C.3. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

2.
C.4. Adres zamieszkania / Adres siedziby
Kraj
3.
4.

Województwo

Gmina
6.

Ulica
7.

Miejscowość
9.

Powiat
5.
Nr domu / nr lokalu
8.

Kod pocztowy
10.

Dane kontaktowe: nr tel./e-mail (dobrowolne)
11.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina
12.

13.
Miejscowość

15.
E. OŚWIADCZENIA
E.1. Oświadczam, że na terenie
nieruchomości, wskazanej w
części D deklaracji zamieszkuje:
E.2. Imię i nazwisko osób
zamieszkujących na terenie
nieruchomości wskazanej w części
D deklaracji
(w przypadku większej liczby mieszkańców,
dane należy zamieścić
w odrębnym załączniku)

Nr domu / nr lokalu / nr działki

Ulica

(w przypadku nie nadania nr domu)

14.
Kod pocztowy

16.

Dane kontaktowe: nr tel./e-mail (dobrowolne)
17.

18.
…………….
(należy podać liczbę mieszkańców)

19.
1). …………………………………………………….……………………………..…..
2)……………………..……………………………….………………………………....
3). …………………………………………………….…………………………………
4). …………………………………………………….……………………………..…..
5). …………………………………………………….…………………………………
6). ………………………………………………………………….……………………
7). ……………………………………………………………………………………….
8). ……………………………………………………………………………………….

E.3. Nieruchomość wskazana w części D deklaracji jest:
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie)

20.

21.
zamieszkała

(nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy)

Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia dział F.
E.4. Oświadczam, że na terenie
nieruchomości, wskazanej
w części D deklaracji, odpady będą
gromadzone w sposób selektywny
E.5. Oświadczam, że na terenie
nieruchomości, wskazanej w
części D deklaracji, jest
kompostownik?

22.
niezamieszkała, na której
powstają odpady komunalne

w części zamieszkała oraz
w części niezamieszkała, na której powstają
odpady komunalne

(nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej, obiekty użyteczności
publicznej, szkoły, szpitale, hotele, ogródki
działkowe, cmentarze, targowiska itp.)

(nieruchomość stanowi w części nieruchomość zamieszkałą i w
części nieruchomość niezamieszkałą)

Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia dział G.
23.
TAK

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia działy F, G,
H.
24.
NIE

25.

26.
NIE

TAK
…….. m 3

W przypadku zaznaczenia pozycji TAK, proszę
podać pojemność kompostownika)

E.6. Proszę wskazać sposób
ogrzewania nieruchomości
(np. gazowe, elektryczne, CO, na opał – proszę
wskazać jaki np. węgiel, drewno, koks,
ekogroszek, inne)

27.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

E.7. Proszę wskazać sposób
zagospodarowania ścieków

28.

E.8. Proszę podać powierzchnię
terenów zielonych znajdujących się
na nieruchomości, wskazanej
w części D deklaracji
E.9. Oświadczenie dotyczące
przedmiotu opłat
– dla nieruchomości, wskazanej
w części D deklaracji, na której nie
zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne

31.

F.

29.
podłączenie
do sieci
kanalizacji

30.
przydomowa oczyszczalnia ścieków

zbiornik
bezodpływowy

………………. m2
32. Na nieruchomości:
1) prowadzę następujący rodzaj działalności:
(należy dokładnie opisać prowadzoną działalność)
……………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………......
..........w ramach której, średnio na dzień:
a) jest zatrudnionych pracowników ………………………………………………………………
b) w szkole uczy się uczniów / studentów ………………………………………………………
c) w żłobku / przedszkolu przebywa dzieci ……………………………………………………..
2
d) lokal w którym prowadzona jest działalność ma powierzchnię użytkową ……………...m
e) lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych …………………………………….
f) w szpitalu/internacie/hotelu/pensjonacie, itp. znajduje się łóżek …………………………..
g) przebywa interesantów …………………………………………………………………………
2) znajdują się działki rekreacyjne niezabudowane / zabudowane …………………………..
3) średniomiesięczne zużycie wody wynosi …………………………………………………….
4) średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej wynosi ……………………………………
5) przebywa średnio ……………………………osób, przez ……..…...……………dni w roku
6) na cmentarzu znajduje się grobów ……………………………………………………………

OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych)

F.1. Liczba mieszkańców
(proszę wpisać liczbę)

F.2. Miesięczna stawka opłaty za
jednego mieszkańca [zł/m-c]

33.
………………………….
34.
……... zł

35.

36.
…….. zł

…….... zł

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

F.3. Wysokość opłaty [zł/m-c]
(należy wypełnić tylko jedno pole 37 lub 38 lub
39)

(jeżeli w dziale E.4. zaznaczono
TAK, a w dziale E.5.
zaznaczono NIE)

(jeżeli w dziale E.4. i E.5.
zaznaczono TAK)

37.

38.
……………….. zł

(w przypadku odbioru odpadów
selektywnie zbieranych stanowi
iloczyn wartości wpisanych w
pozycji 33 i 34)

(p.37=p.33 x p.34)

(jeżeli w dziale E.4. zaznaczono NIE)

39.
……………….. zł

(w przypadku odbioru
odpadów selektywnie
zbieranych i kompostowania
odpadów ulegających
biodegradacji stanowi iloczyn
wartości wpisanych w pozycji
33 i 35)

(p.38=p.33 x p.35)

……………... zł
(w przypadku odbioru odpadów zmieszanych
stanowi iloczyn wartości wpisanych w pozycji 33 i
36)

(p.39=p.33 x p.36)

G. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których postają odpady komunalne)

G.1. wielkości
pojemników / worków
na odpady komunalne

G.2. Stawka opłaty za pojemnik [zł/m-c]
G.2.1. jeśli
G.2.2. jeśli
G.2.3. jeśli
w dziale E.4.
w dziale
w dziale
zaznaczono
E.4. i E.5.
E.4.
TAK a w
zaznaczono zaznaczono
dziale E.5.
TAK
NIE
zaznaczono
NIE

110/120l
240l
660l
1100l
KP-5
KP-7
KP-10

.….. zł

.….. zł

…... zł

.….. zł

…... zł

.….. zł

.….. zł

.….. zł

.….. zł

.….. zł

.….. zł

.….. zł

.….. zł

G.5. Wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi [zł]

.….. zł

G.3. Liczba
pojemników
szt.
(deklarowana
zgodnie z
regulaminem
utrzymania
czystości i
porządku)

40.

…... zł

G.4. Wysokość opłaty [zł/m-c] (iloczyn
kolumn
G.2.1. x G.3.
lub
G.2.2. x G.3.)
lub
G.2.3. x G.3.)
41.

......
42.

…… zł

…….. zł
43.

…...
44.

…… zł

…….. zł
45.

…...
46.

.….. zł

…….. zł
47.

…...
48.

.….. zł

…….. zł
49.

…...
50.

.….. zł

…….. zł
51.

…...
52.

.….. zł

…….. zł
53.

…...

…….. zł

54.
…………… zł

(suma pozycji: 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53)

(p.54=p.41 + p.43 + p.45 + p.47 +
p.49 + p.51+ p.53)
H. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (dział F) oraz w części nieruchomość, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział G)

H.1. Wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi [zł/m-c]

55.
…………… zł

(suma pozycji: 37 lub 38 lub 39 i 54)

(p.55=p.37 + p.54 lub p.55=p.38 +
p.54 lub p.55=p.39 + p.54)
I.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Dobrej danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego
(dotyczy osób fizycznych).

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

ADNOTACJE URZĘDOWE

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

POUCZENIA
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1015 ze zm.).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu
Miejskiego w Dobrej w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych lub zmiany przez Gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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 obowiązany jest złożyć 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.
W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 3 lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
Burmistrz Dobrej 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.
Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uzyska
po zweryfikowaniu złożonej deklaracji.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.
Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10 lub pocztą na wskazany wyżej adres.
Należy złożyć jedną deklarację dla jednej nieruchomości (na której powstają odpady).

OBJAŚNIENIA:
1.
2.

Deklarację należy wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem .
Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL
wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
3. Właściciele nieruchomości na której powstają odpady komunalne – określonej w części D deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane w części F,
G i H deklaracji.
4. Część F dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale lub czasowo
zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E, F i I.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszka ńców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającymi na jednego mieszkańca.
5. Część G dotyczy właścicieli nieruchomości na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: handlowa, usługowa, rzemieślnicza
a także każdej nieruchomości, na której powstają odpady np.: ogródki działkowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp. Właściciele tych
nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E, G i I.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości – odbieranych
w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Część H dotyczy właścicieli nieruchomość, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo
zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: handlowa, usługowa, rzemieślnicza. Właściciele tych
nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E, F, G, H i I.
Wyliczenie miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie części F i G, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w części H.
7. Na terenie Gminy Dobra dopuszcza się stosowanie następujących pojemników na odpady komunalne: 110/120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l, 1100 l,
kontenery: KP-5, KP-7, KP-10, odpowiednie worki foliowe: 110/120 l.
8. Selektywne zbieranie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem
na frakcje:
- papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
- szkło,
- odpady ulegające biodegradacji,
- odpady nie zakwalifikowane wyżej (problematyczne) wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.
9. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji, w szczególności są:
- kopia umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych (wywóz śmieci, nieczystości) – obowiązkowo do pierwszej
deklaracji, lub oświadczenie o jej braku,
- oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania,
- oświadczenie o osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami gminy lub państwa,
- oświadczenie o średniomiesięcznym zużyciu wody na podstawie danych zawartych w aktualnych dokumentach związanych z opłatą za wodę
i kopia rachunku za wodę i ścieki za 3 miesiące wstecz (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne),
- oświadczenie o średniomiesięcznym zużyciu energii elektrycznej na podstawie danych zawartych w aktualnych dokumentach związanych
z opłatą za energię i kopia rachunku za energię za 3 miesiące wstecz (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne),
- pełnomocnictwo zwykłe w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
- kopia umowy, w przypadku korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości ze wspólnego punktu gromadzenia
odpadów,
10. Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej
powinien:
- złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien poświadczyć ten fakt, kopią
umowy na wspólne korzystanie z pojemników (umowa stanowi załącznik do deklaracji).
11. Nieruchomość niezamieszkała na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – należy przez to rozumieć w szczególności:
domki letniskowe i domki na rodzinnych ogrodach działkowych, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji publicznej, domy
i ośrodki kultury i sportu, cmentarze, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasa żerskiej, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania
wody, oczyszczalnie ścieków, dworce autobusowe, boiska i stadiony sportowe, skateparki, ścieżki i szlaki rowerowe oraz turystyczne, posterunki
policji i innych służb, strażnice straży pożarnych, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami
rowerowymi, parkingi, miejsca obsługi podróżnych, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, hotele, hostele,
szpitale, w części gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, lasy, obszary pokryte wodami, biur a, sklepy,
wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne, itp.

