Załącznik do UCHWAŁY Nr ……..
RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia …….
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391
z późn. zm.)

Składający:

właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Milanówka

Miejsce składania:

Urząd Miasta Milanówka, ul. Tadeusza Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Termin składania:

Pierwszy termin - do 31 maja 2013 r.
w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ:
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 45, 05-822 MILANÓWEK
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)




PIERWSZA DEKLARACJA ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH
W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI

Data zaistnienia zmiany (dzień, miesiąc, rok)

C. SKŁADAJACY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ …………………………………………………………………


D.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

D.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
NAZWISKO

IMIĘ/IMIONA

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

PESEL

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR DOMU

NR LOKALU

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny, niż adres siedziby/zamieszkania)

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MILANÓWEK
NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW ( nr działki, obręb)

D.4. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)
OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D.3. NINIEJSZEJ DEKLARACJI ODPADY BĘDĄ
GROMADZONE I ODBIERANE W SPOSÓB:

SELEKTYWNY

NIESELEKTYWY

NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA Z CZĘŚCI D.3. NINIEJSZEJ DEKLARACJI WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK*:

TAK
*dane o posiadaniu kompostownika służą jedynie celom statystycznym

NIE

D.5. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ,
DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ
W CZĘŚCI D.3. ZAMIESZKUJE:

(należy podać liczbę osób)

D 6.OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Miasta Milanówka)

x

D.6.1.
liczba osób zamieszkujących
nieruchomość (do 4 osób)

=
stawka opłaty uchwalona przez Radę Miasta Milanówka
dla wybranego w pkt D.4. sposobu zbierania odpadów

x

D.6.2.
liczba osób zamieszkujących
nieruchomość (każda osoba powyżej 4 osób)

wysokość opłaty miesięcznej
(podać kwotę w PLN)

=
stawka opłaty uchwalona przez Radę Miasta Milanówka
dla wybranego w pkt D.4. sposobu zbierania odpadów

wysokość opłaty miesięcznej
(podać kwotę w PLN)

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ (SUMA D.6.1. i D.6.2.):
(podać kwotę w PLN)

D.7. OBLICZENIE WYSOKOŚCI KWARTALNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(iloczyn sumy wysokości miesięcznej opłaty wynikającej z pkt D.6. oraz ilości miesięcy w kwartale)

x
miesięczna wysokość opłaty
wyliczona w punkcie D.6.

E.

ZABUDOWA

=

3
(3 miesiące)

wysokość opłaty kwartalnej
(podać kwotę w PLN)

WIELORODZINNA

E.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
E.1.1. Osoba fizyczna
NAZWISKO

IMIĘ/IMIONA

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

PESEL

E.1.2. Pozostałe podmioty: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
PEŁNA NAZWA

KRS
NIP

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA:

REGON

1. ...................................................................................................................................................

NR TELEFONU

2. ...................................................................................................................................................

ADRES E-MAIL

E.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR DOMU

NR LOKALU

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny, niż adres siedziby/zamieszkania)

E.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MILANÓWEK
NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW ( nr działki, obręb)

E.4. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)
OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E.3. NINIEJSZEJ DEKLARACJI ODPADY BĘDĄ
GROMADZONE I ODBIERANE W SPOSÓB:

SELEKTYWNY

NIESELEKTYWY

E.5. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ,
DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ
W CZĘŚCI E.3. ZAMIESZKUJE:

(należy podać liczbę osób)

E 6.OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Miasta Milanówka)

x

=

liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

stawka opłaty uchwalona przez Radę Miasta Milanówka
dla wybranego w pkt E.4. sposobu zbierania odpadów

wysokość opłaty miesięcznej
(podać kwotę w PLN)

E 7.OBLICZENIE WYSOKOŚCI KWARTALNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(iloczyn sumy wysokości miesięcznej opłaty wynikającej z pkt E.6. oraz ilości miesięcy w kwartale)

x
miesięczna wysokość opłaty
wyliczona w punkcie E.6.

3
(3 miesiące)

=
wysokość opłaty kwartalnej
(podać kwotę w PLN)

F. OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D.3. LUB E.3. NINIEJSZEJ DEKLARACJI
PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

TAKNIE

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z naliczeniem i poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
…........................................
(miejscowość i data)

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

H. WPŁATA NALEŻNOŚCI
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazaną w części D.7. lub E.7., można wnosić przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Milanówka lub gotówką w kasie Urzędu Miasta ul. Kościuszki 45.

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi:

Data otrzymania deklaracji i podpis pracownika:

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 56 §1 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 186), składający deklarację, który podaje
nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych deklaracją danych, podlega
karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

OBJAŚNIENIA:


Przez nieruchomości zamieszkałe należy rozumieć nieruchomości, na których osoba bytuje stale lub czasowo, zazwyczaj
spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem,
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.



Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).



Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
(np. posiadacz samoistny, dzierżawca, użytkownik).



W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną
deklarację dla każdej nieruchomości.



Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Milanówka o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.



W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Milanówka
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.



Do deklaracji na 2013 r. należy dołączyć kopię dotychczas posiadanej umowy na wywóz odpadów komunalnych
z ostatniego roku.



W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Milanówka określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.



W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił
ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta Milanówka określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy
miesiące kalendarzowe (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Milanówka w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w terminach:
a) za I kwartał do 15 marca danego roku;
b) za II kwartał do 15 maja danego roku;
c) za III kwartał do 15 września danego roku;
d) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

