Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mielno
Nr XXVII/316/2016
z dnia 26 października 2016 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – OD ILOŚCI POJEMNIKÓW

Nr dokumentu

OŚGK.3137.1. …… .201…

DO-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE / NIEMIESZKALNE

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.),
zwaną dalej ucpg.
Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
W terminie 14 dni od dnia powstania pierwszych odpadów na danej nieruchomości.
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Burmistrz Mielna
Urząd Miejski w Mielnie
ul. Bolesława Chrobrego 10, 76–032 Mielno
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz
 3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

* - dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
 4. inny: ………………………………………………………..

** - dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię *

4. Numer PESEL *

3. Nazwa pełna **

5. Numer NIP **

6. Identyfikator REGON **

7. KRS **

9. Adres e-mail

8. Telefon kontaktowy
10. Współwłaściciele (jeżeli występują, wymienić wszystkich)

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY **
11. Kraj

12. Województwo

14. Gmina

13. Powiat

15. Miejscowość

18. Ulica

16. Kod pocztowy

17. Poczta

19. Nr domu

20. Nr lokalu

21. Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania właściciela lub adres siedziby)

D. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
22. Zaznaczyć właściwy kwadrat:

 1. pierwsza deklaracja

 2. Korekta deklaracji
 zmiana ilości pojemników  zmiana sposobu zbierania odpadów
Powód korekty:
 zmiana danych  inne: ………………………………………………

data powstania pierwszych
odpadów na danej nieruchomości:
(dzień-miesiąc-rok)…………………………

data zaistniałej zmiany: (dzień-miesiąc-rok)………………………………

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 1)
23. Adres taki sam,
jak adres siedziby
26. Ulica



24. Miejscowość

25. Numer ewidencyjny działki
27. Nr domu

28. Nr lokalu

29.

Adres punktu wywozowego – miejscowość, ulica, nr
domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników
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E. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW (należy wybrać jeden sposób)
30.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1.
niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób: 2)

 selektywny

 nieselektywny

E.2. OKRES ZBIERANIA ODPADÓW
31.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1.
niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w okresie:

od…………………………………. do…………………………….
32.

Oświadczam, że niniejsza deklaracja jest składana jako: 3)

 jednoroczna

 wieloletnia

E.3. OŚWIADCZENIE O ZBIERANIU ODPADÓW DO POJEMNIKÓW LUB WORKÓW 4)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1. niniejszej
deklaracji odpady zmieszane będą zbierane do (obiekty gastronomiczne tylko
pojemniki):
34.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części D.1. niniejszej deklaracji odpady selektywne
będą zbierane do:

33.

 pojemnika

 pojemnika własnego

 worka

OPAKOWANIA ZE SZKŁA

35.

 pojemnika
 pojemnika własnego
 worka

OPAKOWANIA Z TWORZYW
SZTUCZNYCH, METALI I PAPIERU

 pojemnika
 pojemnika własnego
 worka

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5)
Kolumna I
Rodzaj nieruchomości
Podać nr z załącznika
ZDO-2b

Kolumna II

Kolumna III

Kolumna IV

Frakcja odpadów

Liczba i wielkość pojemników
Podać na podstawie załącznika
ZDO-2b

Częstotliwość
Okres I – sty-maj; paź-gru
Okres II – cze-wrz

Odpady zmieszane /
zmieszane po segregacji
Opakowania ze szkła
Opakowania z tworzyw
sztucznych, metali
i papieru

F.1. OPŁATA OD POJEMNIKA (iloczyn ilości pojemników / worków, częstotliwości oraz stawki opłaty) –
odpady zmieszane / zmieszane po segregacji
X
po segregacji 6)

bez segregacji 6)

120 l = 14 zł

120 l = 28 zł

=
W okresie I 7)
36.

240 l = 56 zł
1100 l = 256 zł

W okresie I 7)

37.

W okresie II 7)

38.

39.

=
41.

zł
42.

X
45.

zł
46.

X

zł
43.

=
44.

1100 l = 128 zł

W okresie II 7)

X
40.

240 l = 28 zł

Wysokość opłaty miesięcznej za
pojemniki / worki

Ilość pojemników / worków miesięcznie

Stawka za odpady zmieszane

zł
47.

=

zł

zł

F.2. OPŁATA OD POJEMNIKA (iloczyn ilości pojemników / worków, częstotliwości oraz stawki opłaty) –
odpady selektywne
Stawka za odpady
selektywne 6)

X

Ilość pojemników / worków miesięcznie –
opakowania ze szkła oraz opakowania z tworzyw
sztucznych i opakowania z papieru
W okresie I
48.

120 l = 14 zł
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W okresie I 7)

49.

W okresie II 7)

50.

53.

X
X

=

7)

=

51.
zł

54.

=
56.

1100 l = 128 zł

W okresie II

X
52.

240 l = 28 zł

7)

Wysokość opłaty miesięcznej
za pojemniki / worki

57.

zł
58.

=

zł
55.
zł
59.

zł

zł
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F.3. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ
60. styczeń

61.

66. lipiec

67. sierpień

luty

62. marzec

63. kwiecień

64. maj

65. czerwiec

68. wrzesień

69. październik

70. listopad

71. grudzień

72.

Wysokość zobowiązania rocznego (suma pozycji od 60 do 71)

G. DODATKOWE INFORMACJE
G.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ SĄ ZBIERANE ODPADY (*nieobowiązkowe)
Czy na nieruchomości wskazanej w części D.1. znajduje się studnia z wodą
lub inne ujęcie wody (nie dotyczy przyłącza wodociągowego)?*

73.

 TAK

74.

 TAK (wymienić)……...…………………  NIE

Czy na nieruchomości wskazanej w części D.1. znajduje się zbiornik
bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków?*
Czy na nieruchomości wskazanej w części D.1. jest prowadzona działalność
gospodarcza?

 NIE

75.

 TAK (jaka?)……………………………  NIE

G.2. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
76.

Dokument potwierdzający formę władania nieruchomością

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

77.

ZAŁĄCZNIKI

ZDO-2a (dodatkowe wywozy i usługi)
78.

Inne (należy wymienić)

H. PISEMNE UZASADNIENIE ZMIANY DANYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY
(również miejsce na obliczenia, uwagi, wnioski, itd.)
79.

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.
80. Imię

81. Nazwisko

82. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wymienionego w dziale C.1., poz. 9 (należy zaznaczyć właściwy
kwadrat)

 TAK
83. Data i miejsce wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok, miejscowość)

 NIE
84. Podpis czytelny (pieczęć) składającego deklarację

J. ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi:
NIE STWIERDZONO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE UCHYBIEŃ FORMALNO-PRAWNYCH.
Zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) dokonano czynności sprawdzających. Deklaracja wpłynęła
w terminie ustawowym na prawidłowym druku zgodnym z uchwałą Rady Gminy Mielno i nie budzi zastrzeżeń rachunkowych.
Indeks podatnika:………………..

Data (dzień - miesiąc - rok)

Podpis i pieczęć przyjmującego deklarację
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Pouczenie:

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie
z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.).
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia powstania pierwszych odpadów na danej nieruchomości.
W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz Mielna określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki,
w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Niezłożenie deklaracji może stanowić podstawę do zastosowania sankcji karnych wynikających z ustawy Kodeks karny
skarbowy.
Organem właściwym do orzekania w tym zakresie jest Burmistrz Mielna.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym
na danej nieruchomości powstają odpady. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielno w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określonej w deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Różnicę w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą
ze zwiększenia lub zmniejszenia opłaty REGULUJE SIĘ W NAJBLIŻSZYM TERMINIE PŁATNOŚCI.
Objaśnienia:
1)
W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości niezamieszkałej, ich właściciel zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację
dla każdej nieruchomości.
2)

Opis selektywnego zbierania odpadów znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno, dostępnym
na gminnej stronie internetowej http://www.mielno.bip.net.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Mielnie.
SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych,
a podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi Gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie –
różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą, a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą
należy uregulować wraz z odsetkami.

3)

Należy wskazać czy deklaracja jest składana na jeden rok kalendarzowy czy jest składana bez terminu ważności.

4)

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają miejsca na ustawienie pojemników w taki sposób, aby je zabezpieczyć przed kradzieżą
i wandalizmem lub posiadają nieruchomości, z których odpady komunalne nie będą odbierane przez cały rok są obowiązani do wyboru
zbierania odpadów w workach.

5)

KOLUMNA I – Rodzaj nieruchomości / prowadzonej działalności gospodarczej – w kolumnie należy znaleźć odpowiednią nieruchomość /
działalność

prowadzoną

na

terenie

nieruchomości,

której

dotyczy

deklaracja

z

załącznika

ZDO-2b;

KOLUMNA II – Frakcja odpadów – kolumna wskazuje frakcje odpadów komunalnych jakie należy selektywnie gromadzić
na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja;
KOLUMNA III – W kolumnie należy wpisać wymaganą ilość pojemników / worków.
KOLUMNA IV – Minimalna częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w okresie 1 i okresie 2 znajduje się
w załączniku ZDO-2b.
6)

Wysokości

stawek

opłat

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

określone

zostały

uchwałą

Rady

Gminy

Mielno w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępną na gminnej stronie internetowej
http://www.mielno.bip.net.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Mielnie.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc w terminach do 15 dnia każdego miesiąca.
W tytule przelewu należy wpisać adres nieruchomości, z której odbierane są odpady komunalne oraz indeks podatnika.
Rachunek bankowy, na który należy uiszczać opłatę za odpady komunalne: od 2017 roku każdy właściciel nieruchomości posiada
indywidualny numer rachunku bankowego.
7)

Okres I: od 1 października do 31 maja, w przypadku ogrodów działkowych od 1 listopada do 31 marca;
Okres II: od 1 czerwca do 30 września, w przypadku ogrodów działkowych od 1 kwietnia do 31 października.
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