UCHWAŁA NR VII/42/15
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/324/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 września 2013r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 6m i 6n ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/324/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 września 2013r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bierutowie
Marianna Jarząb
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I. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:
Zobowiązany do złożenia
deklaracji:

Termin składania deklaracji:
Organ właściwy i miejsce
składania deklaracji:
Organ właściwy do złożenia
deklaracji

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z
2013r., poz. 1399 ze zm.)
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na
terenie Miasta i Gminy Bierutów
(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w
zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością, jednostka organizacyjna,
osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną)
Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w
którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji
Urząd Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutowie
Burmistrz Bierutowa
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
 Zmiana danych zawartych w deklaracji
 Złożenie pierwszej deklaracjidata powstania obowiązku (zamieszkania
 Korekta deklaracji
pierwszej osoby)
……….-……….-……….(Dzień- Miesiąc-Rok)
A.1. Uzasadnienie korekty:

A.2. Przyczyna złożenia deklaracji zmieniającej:
zbycie nieruchomości
zmiana danych
zmiana ilości osób
inne- jakie…………………

- jeżeli przyczyną zmiany danych jest zwiększenie liczby
zamieszkujących osób zaznaczyć odpowiednio dotychczasowe
zamieszkiwanie
 Miasto i Gmina Bierutów
 Poza Miastem i Gminą Bierutów
- jeżeli przyczyną zmiany danych jest zmniejszenie liczby
zamieszkujących osób zaznaczyć odpowiednio nowe miejsce
zamieszkania:
 Miasto i Gmina Bierutów
 Poza Miastem i Gminą Bierutów

Data zaistniałej zmiany …………-…………….-……………………..
B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

 Właściciel nieruchomości
 Współwłaściciel nieruchomości
 Użytkownik wieczysty nieruchomości
 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
 Zarządca nieruchomości
 Inny podmiot władający nieruchomością

C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu,
miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)
 Osoba fizyczna
 Osoba prawna
 Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej
C.1. Nazwisko, pierwsze i drugie imię / Pełna nazwa *

C.2.Imiona rodziców/
Nazwa skrócona*
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C.3. PESEL
C.4. REGON*

C.5. NIP*

C.6. Numer telefonu
C.7. Adres zamieszkania / siedziby składającego deklarację
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr nieruchomości)



C.8. Adres nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bierutów, której dotyczy deklaracja
Jeżeli adres zamieszkania składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację) jest taki
sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
(proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.7.)
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

D. Sposób zbierania odpadów komunalnych



SELEKTYWNY

NIESELEKTYWNY



E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
E.1. Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy deklaracja

E.2. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca
Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób
selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1
miesiąc wynosi:

Dla odpadów komunalnych nie zbieranych w sposób selektywny,
stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:

10,00 zł

17,00 zł

E.3. Obliczenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości na której
zamieszkują mieszkańcy (kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
E.4. Miesięczna kwota opłaty z
pkt. E.2.

x

Ilość osób zamieszkujących
nieruchomość z pkt. E.1.

=

E.5.

E.6. Kwota z poz.E.5.

x

2 (opłata dwumiesięczna)

=

E.7.

OPŁATA

NALEŻNA

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie przez właściciela
nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bierutowie o terminie,
częstotliwości i trybie uiszczania opłaty od mieszkańców, bez wezwania

F. Podpis składającego deklarację
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____________________________________
Czytelny podpis (pieczęć) składającego
deklarację

G.Adnotacje urzędowe:

H. Pouczenie
1.
2.

W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17.06.1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t..j. Dz. U. z 2012r., poz.1015 ze zm.).
Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3.

W przypadku zmiany danych (np. zmiana ilości osób zamieszkujących) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W
przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym
miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art.6o cytowanej ustawy w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane dla wybranej przez radę gminy metody, a w razie przypadku ich braku- uzasadnione
szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.

4.

korekta deklaracji – właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację korygującą wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem
przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej) w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska, nazwy firmy, adresu do korespondencji), a także w przypadku
konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty.

5.
6.

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowaną w poz.E.7.nalezy wnosić na rachunek bankowy :
Bank Spółdzielczy w Bierutowie Nr 61 9584 1018 2002 0200 4053 0002, w kasie Urzędu Miejskiego bądź u inkasenta w tytule podając
adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości
7. * ) wypełnia osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
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