Załącznik Nr 1do Uchwały NR XVI/137/16
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 19 maja 2016 r.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY RADOMYŚL WIELKI
1

rok
.................................

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne , położonych na terenie gminy Radomyśl Wielki.
1. Pierwsza w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości gospodarstwa domowego lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(zmiana właściciela, wygaśnięcie gospodarstwa domowego, zmiana liczby gospodarstw domowych lub określonej w deklaracji
ilości odpadów)

Termin składania deklaracji

Organ właściwy do złożenia
deklaracji

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

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

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwe )
1.

pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od (data)……………………………..

2.

nowa deklaracja-data zaistnienia zmiany………………………………

3

korekta deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwe)
3

właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz
współwłaściciel, współposiadacz
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć właściwe)
4

osoba fizyczna

Imię i nazwisko

(dotyczy osób fizycznych)

osoba prawna
/ Pełna nazwa

jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości

prawnej)
5

Pesel (dotyczy osób fizycznych) / Regon (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej )
6

Adres zamieszkania

/ Adres siedziby
Województwo

Kraj
7

Powiat

8

9

Miejscowość

Gmina
10

ulica

11

12

Nr domu/lokalu
13

Kod pocztowy

Numer telefonu(informacja nieobowiązkowa)

14

15

E. ADRES NIERUCHOMOĆI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 1)
Miejscowość

Ulica

Nr domu (nr działki w przypadku
nie nadania nr domu)

16

17

18

Nieruchomosć wskazana w części E jest:
(prosze zaznaczyć właściwe)
19

zamieszkała

(nieruchomosć na której zamieszkują
mieszkańcy)

Własciciel takiej nieruchomości
wypełnia
dział F

niezamieszkała, na
której powstaja odpady
komunalne
(nieruchomości wykorzystywane do
prowadzenia działalności
gospodarczej, obiekty użyteczności
publicznej, szkoły, przedszkola,
szpitale, hotele, nieruchomości
przeznaczone do czasowego pobytu,
cmentarze, targowiska, itp.)
Własciciel takiej nieruchomości
wypełnia
dział G

w cześci zamieszkała
oraz w części
niezamieszkała, na której
powstają odpady
komunalne
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia
działy F, G, H

domki letniskowe lub
nieruchomości
wykorzystywane na cele
rekreacyjnowypoczynkowe
wykorzystywane jedynie
przez część roku
Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia dział I

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Oświadczam, że na terenie nieruchomości
20
wskazanej w części E niniejszej deklaracji
TAK
odpady bedą gromadzone i odbierane w
sposób selektywny (proszę zaznaczyć właściwe) 3)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości
Liczba
Miesięczna stawka
wskazanej w cześci E niniejszej deklaracji
gospodarstw opłaty na jedno
domowych
gospodarstwo
prowadzona jest następująca liczba
domowe 4)
godpodarstw domowych 2) 7) :
21
22
1 osobowych

NIE
Wysokość miesięcznej
opłaty
23

2 osobowych

24

25

26

3 osobowych

27

28

29

4 osobowych

30

31

32

5 i więcej osób

33

34

35
36

Razem
Wysokość kwartalnej opłaty

6)

(kwotę z poz. 36 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

37
(poz. 36 x 3 miesiące)
(należy podać kwotę w PLN)

4)

G. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstaja odpady komunalne 5)
Oswiadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części E niniejszej deklaracji odpady bedą gromadzone i
odbierane w sposób selektywny 3) (proszę zaznaczyć

38

TAK

NIE

właściwe)

III. Liczba pojemników

IV. Wysokosć miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn:
II a x III
lub II b x III)

I. Wielkość
pojemników
na odpady
komunalne

II. Stawki opłat
za pojemniki 4)

a. jeżeli zaznaczono
TAK w dziale G

b. jeżeli zaznaczono
NIE w dziale G

80dm3 120dm3

39

40

41

42

240dm3

43

44

45

46

1100 dm3

47

48

49

50

6000-7000dm3

51

52

53

54

Wysokosć miesięcznej opłaty

8)

55

(suma kwot z kolmny IV)
(należy podać kwotę w PLN)

Wysokość kwartalnej opłaty

56

6)

(kwotę z poz.55 należy pomnożyć przez 3)
(poz. 55 x 3 miesiące)
(należy podać kwotę w PLN)

H. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomosć, na której zamieszkują mieszkańcy
(dział F) oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(dział G)
Wysokość kwartalnej opłaty 6)

57

(suma kwot :poz.37+poz.56)
(należy podać kwotę w PLN)

I.
Dotyczy domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie przez część roku.
Roczna opłata
ryczałtowa od domków
letniskowych lub
nieruchomości
wykorzystywanych na
cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie
przez część roku

odpady bedą
odpady bedą gromadzone i
gromadzone i
odbierane w sposób nie selektywny
odbierane w
sposób
selektywny

58

(należy podać kwotę w PLN)

4)

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
59

..............................................................
(miejscowość i data)

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

K. ADNOTACJE URZĘDOWE
60

Pouczenie:
1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z póżn.zm).
2.W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Radomyśla Wielkiego
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.
3.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 do Burmistrza
Radomyśla Wielkiego w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
4.Deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach wspólnot mieszkaniowych, ponieważ w tym przypadku, obowiązek
właściciela nieruchomości ciąży na osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością.

Objasnienia:
1) W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel zobowiązany jest złożyć odrębne deklaracje, dla każdej
nieruchomości.
2) W przypadku wspólnot mieszkaniowych należy dołączyć załącznik, w którym do każdego budynku przyporządkowana zostanie ilość
gospodarstw domowych prowadzonych
w nim (w postaci tabeli zawierającej następujące elementy: liczbę porządkową,adres
nieruchomości, ilość poszczególnych gospodarstw domowych).
3) Opis selektywnego gromadzenia odpadów znajduje się w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Radomyśl Wielki dostępnym na stronie internetowej www.radomyslwielki.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim,
Rynek 32.
4)Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona jest uchwałami Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w
sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz oraz ustalenia stawki opłaty, dostępną na
stronie internetowej www.radomyslwielki.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32.
5) Na przykład: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły,
przedszkola, szpitale, hotele, cmentarze, targowiska, lokale handlowe, zakłady usługowe, produkcyjne, rzemieślnicze, lokale gastronomiczne
itp.
6) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy kwartalnie, do końca drugiego miesiąca każdego kwartału:
za I kwartał do 28 lutego danego roku
za II kwartał do 31 maja danego roku
za III kwartał do 31 sierpnia danego roku
za IV kwartał do 30 listopada danego roku
7) Za gospodarstwo domowe uznaje się osobe lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych zamieszkujacych i utrzymujących się
wspólnie.
8) Kolumnę III w części G należy wypełnić według załączonej niżej instrukcji zgodnej z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Radomyśl Wielki. Przeliczeniowa liczba pojemników wynosi:
a) dla budynków użyteczności publicznej, szkół wszelkiego typu, przedszkoli 8 dm3 na każdego ucznia, dziecko, pracownika, ale nie mniej
niż 1 pojemnik 110 dm3 miesięcznie (liczbę uczniów i pracowników pomnożyć przez 8 dm3 i podzielić przez pojemność pojemnika)
b) dla lokali handlowych z branży spożywczej na każde 10 m2 powierzchni 40 dm3 ale nie mniej niż 1 pojemnik 110 dm3 miesięcznie
(wielkość powierzchni w m2 podzielić przez 10, pomnożyć przez 40 dm3 i podzielić przez pojemność pojemnika)
c) dla lokali gastronomicznych na każde miejsce konsumpcyjne 20 dm3 ale nie mniej niż 1 pojemnik 110 dm3 miesięcznie (liczbę
miejsc konsumpcyjnych pomnożyć przez 20 dm3 i podzielić przez pojemność pojemnika)
d) dla zakładów produkcyjnych, usługowych, i rzemieślniczych a także dla lokali handlowych innych niż z branży spożywczej 40 dm3 na
każdego pracownika ale nie mniej niż 1 pojemnik 110 dm3 miesięcznie (liczbę pracowników pomnożyć przez 40 dm3 i podzielić
przez pojemność pojemnika)
e)dla targowisk 20 dm3 na 1 punkt handlowy ale nie mniej niż 1 pojemnik 110 dm3 miesięcznie (liczbę punktów handlowych pomnożyć przez
20 dm3 i podzielić przez pojemność pojemnika)
f)e
f) dla hoteli, pensjonatów, internatów, szpitali 40 dm3 na każde lóżko ale nie mniej niż 1 pojemnik 110 dm3 miesięcznie (liczbę łóżek
pomnożyć przez 40 dm3 i podzielić przez pojemność pojemnika)
g) dla cmentarzy 29 dm3 na jeden ar powierzchni użytkowanej ale nie mniej niż jeden pojemnik 110 dm3 na jeden cmentarz miesięcznie
(wielkość powierzchni w arach pomnożyć przez 29 dm3 i podzielić przez pojemność pojemnika)
h) obliczone ilości pojemników należy zaokrąglić w górę do pełnych liczb

