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KARTA USŁUGI NR F.19
Nazwa usługi:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY,
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI
MIESZANYCH
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1454 ze zm. ).

Komórka
odpowiedzialna/
stanowisko:

nazwa komórki: Referat Finansów i Podatków
pok. nr 4
tel. 74/ 811-77-36
e-mail: odpady@stronie.pl
stanowisko: Specjalista ds. windykacji podatków i opłat lokalnych.

Załatwienie/wynik
sprawy:

Informacja o wysokości opłaty za odpady

Wymagane
dokumenty:

• Deklaracja o wysokości opłaty (druk: DO-2),

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Czas załatwienia
sprawy:

• w terminie 1-go miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów,
• w terminie do 2-ch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Inne informacje/
uwagi:

Osoba składająca deklarację ma obowiązek zawiadomić tut. organ o wszelkich
zmianach mających wpływ na wysokość opłaty w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia zmiany.

Formularze do
pobrania:

• Deklaracja o wysokości opłaty (druk: DO-2),

Data wydania:

07.09.2018 r.

Edycja:

E

Opracował:

Ewelina Sosnowska-Ambroziak

Zatwierdził:

Tomasz Olszewski

Nr ewidencyjny

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI/160/16
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

DO-2
DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHMOŚCI
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
oraz nieruchomości mieszanych
Podstawa
prawna

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

Składający

Właściciele nieruchomości przez których rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz inne podmioty władające nieruchomością oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomością.

Termin
składania

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Miejsce
składania

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Burmistrz Stronia Śląskiego, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji)

□
□
□

Pierwsza deklaracja od .............................................................................(miesiąc, rok)
Nowa deklaracja 1) (zmiana dotychczasowej) od ......................................(miesiąc, rok)
Korekta deklaracji 2) od .............................................................................(miesiąc rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ - właściciel
□ - współwłaściciel
□ - zarządca nieruchomości wspólnej

□ - użytkownik wieczysty
□ - najemca, dzierżawca
□ - inny podmiot ……

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1 OSOBY FIZYCZNE
NAZWISKO

IMIĘ

PESEL

TELEFON/ADRES E-MAIL

D.2 POZOSTAŁE PODMIOTY
NAZWA PEŁNA

NAZWA SKRÓCONA
NR KRS/NIP

NR TELEFONU/ADRES E-MAIL

Osoby upoważnione do reprezentowania:
………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………….podstawa umocowania……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………….podstawa umocowania………………………………………...……..
Sposób reprezentacji ……………………………………………………………………………………………

D.3 ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

D.4 ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli inny, niż adres z D.3.
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

D.5 DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne
ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NUMER DZIAŁKI

Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:

□ - selektywny

□ - zmieszany

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3)
E.1 . Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklaruję, że
na terenie nieruchomości wskazanej w części D 5 niniejszej deklaracji faktycznie
zamieszkuje…………………..(należy podać liczbę mieszkańców.)
WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
…………………
(liczba mieszkańców)

X

……………………………………………..
(miesięczna stawka opłaty określona w Uchwale)

=

……………………………………..
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty dwumiesięcznej
E 2. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁAT – dla nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszańcy, a powstają odpady komunalne
Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:

□ - selektywny

□ - zmieszany

Prowadzę następujący rodzaj działalności ……………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..……w ramach której średnio na dzień:
1) Jest zatrudnionych pracowników …………………..
2) W szkole uczy się uczniów………………………….
3) W żłobku/przedszkolu przebywa dzieci ……………
4) Lokal handlowy ma powierzchnię ………………… m2
5) Lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych …………………..
6) W szpitalu/hotelu/pensjonacie itp. znajduje się łóżek ………………..
7) Znajduje się ogródków działkowych …………………..
8) Na cmentarzu znajduje się grobów …………………
9) Ilość stanowisk handlowych na targowisku …………………………

Działalność gospodarczą prowadzę:
□ - w miejscu zamieszkania

□ - poza miejscem zamieszkania

E. 3 WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dla
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy (pozycja dotyczy również właścicieli domków
letniskowych oraz nieruchomości zamieszkałych czasowo)
1………………………
X
…………….
= ………………………………… zł
(miesięczna liczba pojemników 80l)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
2……………………….
X
…………….
= ………………………………… zł
(miesięczna liczba pojemników 120l)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
3……………………….
X
…………….
= ………………………………… zł
(miesięczna liczba pojemników 240l)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
4……………………….
X
…………….
= …………………………………zł.
(miesięczna liczba pojemników 1100l)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
……………………………………..
komunalnymi wynosi łącznie
(należy wpisać sumę z pozycji 1 - 4)
Wysokość opłaty dwumiesięcznej
E.4 Dotyczy właścicieli nieruchomości, których nieruchomość stanowi po części nieruchomość
zamieszkałą jak i niezamieszkałą.
Należy zsumować opłaty o których mowa w części E 1………………i E 3…………………..
Wysokość opłaty dwumiesięcznej wynosi ………………………
F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

……………………………
(miejscowość i data)

……………………………….
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.).
Objaśnienia do deklaracji:
1) Nowa deklaracja – dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wysokość kwoty opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od nieruchomości ( m.in. zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami, itd.)
skutkujący dla miesiąca bieżącego lub dla przyszłych miesięcy. Zgodnie z art. 6 m Ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 250) termin złożenia nowej deklaracji wynosi 14 dni od nastąpienia
zmiany.
2) Korekta deklaracji – koryguje uprzednio złożoną deklarację, która została błędnie sporządzona. Właścicielowi
nieruchomości przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r poz. 613 ze zm.)
3)Stawka opłaty została określona właściwa uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
W części E 1 zawierającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć stawkę za
zadeklarowany przez siebie sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez liczbę osób zamieszkujących wskazaną
nieruchomość i wpisać wysokość opłaty, następnie pomnożyć przez 2, ponieważ opłata jest wnoszona za dwa miesiące z
góry. W części E 3 zawierającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć stawkę
za zadeklarowany przez siebie sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez liczbę zadeklarowanych pojemników i
wpisać wysokość opłaty, następnie pomnożyć przez 2, ponieważ opłata jest wnoszona za dwa miesiące z góry.
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację 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 w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 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 właściwe dla
wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o
podobnym charakterze.
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