Załącznik do Uchwały Nr XXV/444/2016
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r.

WŁAŚCIWE POLA WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

Organ właściwy do którego
należy złożyć deklarację:

Burmistrz Prudnika, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

A. DANE SKŁADAJĄCEGO I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
¹dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 2dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Objaśnienia do części A deklaracji:
- Część A– wypełniają wszyscy właściciele – w tym miejscu należy wpisać dane składającego deklarację. W zależności, czy składający jest
osobą fizyczną, osobą prawną, czy też jednostką organizacyjną, należy postawić znak „x” we właściwej kratce. W następnych rubrykach należy
wpisać nazwisko i imię właściciela lub nazwę podmiotu. Osoby fizyczne podają wyłącznie nr PESEL, pozostałe nr NIP.
Jeśli adres nieruchomości i adres właściciela jest tożsamy po wypełnieniu części A, należy zakreślić znakiem „x” kratkę w części A.2 przejść
do części A3, aby określić rodzaj nieruchomości. Jeśli nieruchomość jest:
* zamieszkała - na której zamieszkują mieszkańcy- należy wypełnić tylko części A i B i podpisać deklarację,
** nie zamieszkała - na której prowadzona jest tylko działalność gospodarcza, społeczna, publiczna itp. należy wypełnić tylko części A i C
i podpisać deklarację,
***w części zamieszkała i w części niezamieszkała - która jest zamieszkała oraz niezamieszkała – należy wypełnić części A,B,C,D i podpisać
deklarację.
Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię1 / pełna nazwa2
Numer PESEL1

Numer NIP2

Okoliczności i data powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□
□
□

1. Deklaracja pierwsza – data powstania obowiązku ………………………………………….
2. Nowa deklaracja (zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty) – data zaistnienia zmian ……………………..
3. Korekta deklaracji – okres, którego dotyczy korekta ……………………………………….

Uzasadnienie korekty (w przypadku zaznaczenia kwadratu 3)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A.1 Adres zamieszkania właściciela nieruchomości1 / adres siedziby składającego deklarację2
Województwo

Kraj
Miejscowość

Powiat

Gmina

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Poczta

Nr lokalu

Telefon kontaktowy

A.2 Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja

□

Jeżeli adres zamieszkania składającego deklarację lub adres siedziby składającego deklarację jest taki sam jak adres
nieruchomości – proszę zaznaczyć znak „x” i przejść do części A3.

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu

Nr lokalu

A.3 Nieruchomość jest : (*zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.

□

zamieszkała *

2.

□

niezamieszkała**

3.

□

w części zamieszkała i w części niezamieszkała ***

B. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej
(wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)

Objaśnienia do części B deklaracji:
- Część B- wypełniają wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych (jedno i wielorodzinnych)
1. Właściciel określa w jaki sposób będą zbierane odpady komunalne. Sposób ten decyduje o wysokości opłaty, gdyż za odpady zbierane
selektywnie opłata jest zdecydowanie niższa. Dokonując wyboru należy postawić znak ”x” we właściwej kratce.
2. Właściciel oświadcza, ile osób zamieszkuje na terenie nieruchomości, dla której składana jest deklaracja.
3. Właściciel wylicza wysokość miesięcznej opłaty. Stawka opłaty wyliczana jest według następującej metodologii - stawkę opłaty ustalonej
przez Radę Miejską należy pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Iloczyn stanowi wysokość miesięcznej opłaty płatnej
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy
4. W przypadku właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych deklarację składa zarządca na podstawie oświadczeń
określonych w załączniku Nr 1 do deklaracji.

B.1. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

Odpady komunalne będą zbierane w sposób
selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Prudnik

□

Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny

B.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja zamieszkuje…….… osób3.
osoba zamieszkująca – jest to osoba, która w miejscu pobytu realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe tj. w szczególności mieszka, nocuje, wypoczywa itp.,
a miejsce to stanowi centrum życiowe tej osoby.

3

Przyczyna zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość. 4 w przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w części A.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.3. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości zamieszkałej :
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

1

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość której dotyczy deklaracja

2

……………zł/osobę
………………..osób

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 1 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 2)
………………………zł/miesiąc
Kwota opłaty słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Załączniki do części B deklaracji:
Oświadczenie właściciela lokalu mieszkalnego*/najemcy lokalu* w budynkach wielolokalowych stanowiący Załącznik Nr 1 do deklaracji.

C. Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej 4
(4 wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i prowadzona jest działalność gospodarcza,
społeczna, publiczna itp. )

Objaśnienia do części C deklaracji:
- Część C- wypełniają wyłącznie właściciele nieruchomości nie zamieszkałych
1. Właściciel w części C.1. określa w jaki sposób będą zbierane odpady komunalne. Sposób ten decyduje o wysokości opłaty za pojemnik, gdyż
za odpady zbierane selektywnie opłata jest zdecydowanie niższa. Dokonując wyboru należy postawić znak ”x” we właściwej kratce. Wybierając
zbieranie odpadów w sposób selektywny należy wypełnić część C.2 i ewentualnie część C.3. Jeśli wybrano zbieranie w sposób nie selektywny
należy przejść od razu do części C.4
2. Właściciel ustala wysokość opłaty za pojemnik w części C.2 wskazując deklarowaną ilość pojemników w miesiącu oraz częstotliwość
pozbywania się opadów w miesiącu z nieruchomości. Uwaga - ustalamy tylko częstotliwość dla odpadów zmieszanych, natomiast dla odpadów
zebranych selektywnie ustalono 1- krotny ich odbiór i wobec tego pojemność pojemnika należy dostosować do faktycznych potrzeb. Iloczyn
ilości pojemników, częstotliwości ich pozbywania się w miesiącu oraz stawki za wybrany pojemnik stanowi opłatę miesięczną.
Do deklaracji należy dołączyć wypełniony załącznik Nr 3 – arkusz jednostek charakteryzujących nieruchomość nie zamieszkałą.
3. Właściciel ma możliwość zadeklarowania w części C.3. odbioru odpadów zebranych w sposób selektywny wytwarzanych nieregularnie, które
odbierane będą na zgłoszenie. Dotyczy to odpadów biodegradowalnych ( skoszona trawa, zgrabione liście, obierki oraz resztki warzyw i
owoców, fusy z kawy i herbaty itp.), szkła ( wszelkiego rodzaju opakowań szklanych), popiołów ( pochodzących z trzonów kuchennych lub
kotłów c.o) . Wybierając ilość miesięcy oraz ilość pojemników odpadów, które zostaną oddane wyliczamy opłatę dzieląc ją przez 12 miesięcy
ustalając w ten sposób średnią opłatę miesięczną za pojemnik.
4. Właściciel, który zadeklarował zbieranie odpadów w sposób nie selektywny wypełnia wyłącznie część C.4.
5. Opłatę za pojemnik w części C ustala się poprzez dodanie poszczególnych ustalonych opłat w części C.2. C.3. i C.4. Jeśli którejkolwiek z
tych pozycji nie występuje, w miejscu ustalenia opłaty miesięcznej poz. 7,15,21 – wpisujemy 0.
C.1. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

Odpady komunalne będą zbierane w sposób
selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Prudnik –
proszę wypełnić część C.2. oraz C.3.

□

Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywnyproszę przejść do wypełnienia części C.4.

C.2 Wysokość opłaty ustalona przez Właściciela zbierającego odpady w sposób selektywny dla nieruchomości
niezamieszkałej.

Rodzaj
pojemnika

Deklarowana częstotliwość
Deklarowana ilość pozbywania się odpadów
Rodzaj odpadów
pojemników
w miesiącu
miesięcznie 5
(min.1 – max. 4)

1
2
Pojemnik
120
selektywne
litrów
zmieszane
Pojemnik
240
selektywne
litrów
zmieszane
Pojemnik 1100
selektywne
litrów
zmieszane
Pojemnik 7000
selektywne
litrów
Razem opłata miesięczna

3

Stawka za
pojemnik

Opłata razem:
poz. 3 x poz. 4 x poz. 5

5

6

4
1
1
1
1

7
C. 3.Ponadto deklaruję opłatę za odpady zebrane w sposób selektywny wytwarzane nieregularnie – oddawane na zgłoszenie –
w odpowiedniej kratce postawić znak „x”
Jeśli nie proszę przejść do pozycji 22.
Proszę
wskazać
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
Rodzaj odpadów
miesiące, w których
oddawane będą
Biodegradowalne
odpady zebrane w
sposób selektywny
Szkło
wytwarzane
nieregularnie
Popiół

Pojemność pojemnika
120
240
8
Ilość pojemników dla
BIODEGRADOWALNE7
9
poszczególnych
SZKŁO8
10
rodzajów odpadów
POPIÓŁ9
11
w deklarowanym okresie
Stawka za pojemnik
12
Razem za pojemniki o deklarowanej pojemności 13
[poz. (9+10+11) x poz. 12]:
Opłata miesięczna za odpady zebrane w sposób selektywny wytwarzane nieregularnie
(kwotę z poz. 14 należy podzielić przez 12 miesięcy)

1100

7000

RAZEM
14
15

7

biodegradowalne – m. in. skoszona trawa, zgrabione liście , obierki oraz resztki warzyw i owoców, fusy z kawy i herbaty itp.
szkło – wszelkiego rodzaju opakowania szklane.
9
popiół – pochodzący z trzonów kuchennych lub kotłów C.O.
8

C.4 Wysokość opłaty ustalona przez Właściciela
nieruchomości niezamieszkałej
Rodzaj pojemnika
16

nie zbierającego odpadów w sposób selektywny dla

Deklarowana ilość Deklarowana częstotliwość
pojemników
pozbywania się odpadów w
Stawka za pojemnik
miesięcznie5
miesiącu (min.1 – max. 4)
17
18
19

Opłata razem :
Poz. 17x poz 18 x poz 19
20

Pojemnik 120 litrów
Pojemnik 240 litrów
Pojemnik 1100 litrów
Razem opłata miesięczna
5

21

ze względu na liczbę osób korzystających z nieruchomości nie zamieszkałej, minimalna pojemność pojemników na odpady
komunalne zebrane w sposób określony w § 7 ust 1 pkt 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Prudnik jest ustalana w oparciu o wskaźniki określone w załączniku nr 1 do uchwały ulega zwiększeniu do rzeczywistej ilości
zebranych odpadów komunalnych.

22
C.5. Razem kwota opłaty ( suma kwot z poz. 7, 15, 21)

Kwota opłaty słownie:

……………zł/miesiąc

………………………………………………………………………………………

Załączniki do części C deklaracji :
1. Oświadczenie właściciela lokalu niezamieszkałego /najemcy lokalu niezamieszkałego w budynkach wielolokalowych, dla których składana
jest deklaracja - Załącznik Nr 2 do deklaracji.
2. Arkusz jednostek charakteryzujących nieruchomość niezamieszkałą – Załącznik Nr 3 do deklaracji.

D. Oświadczenie właściciela nieruchomości w części zamieszkałej i w części nie zamieszkałej
(*wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w części B i części C deklaracji. )

Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części nie zamieszkałej:
1
Stawka opłaty ustalona w części B deklaracji

………………..zł
2

Stawka opłaty ustalona w części C deklaracji

………………..zł

Miesięczna kwota opłaty (suma kwoty z poz. 1 i poz. 2)
Kwota opłaty słownie:

…………………zł/miesiąc

……………………………………………………………………………………………………

Objaśnienie do części D:
Część D wypełniają tylko właściciele, którzy wypełnili łącznie część B deklaracji dot. nieruchomości zamieszkałych i część
C dotyczącą nieruchomości nie zamieszkałych. Opłata stanowi sumę ustalonych opłat w części B i C.

POUCZENIE:
1. 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 2016, poz. 599).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Prudnika 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 będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Prudnika nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………..…………………….
(czytelny podpis)

Załącznik nr 1 do deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
WŁĄŚCIWE POLA WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO*/NAJEMCY LOKALU* W BUDYNKACH
WIELOLOKALOWYCH NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych w których ustanowiono odrębną
własność lokali oraz najemców lokali w budynkach wielolokalowych.
Zarząd, zarządca nieruchomości, administrator nieruchomości

Miejsce składania:

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
A.1 Dane dotyczące lokalu, dla którego składana jest deklaracja
Imię i nazwisko właściciela*/nazwa właściciela lokalu*

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

B. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO*/ NAJEMCY LOKALU*
B.1. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

Odpady komunalne będą zbierane w sposób
selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Prudnik

□

Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny

B.2. Oświadczam, że na terenie lokalu wskazanego w części A oświadczenia zamieszkuje**……...… osób.
**osoba zamieszkująca – jest to osoba, która w miejscu pobytu realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe tj. w szczególności mieszka, nocuje, wypoczywa itp.,
a miejsce to stanowi centrum życiowe tej osoby.

Przyczyna zmiany liczby osób zamieszkujących lokal mieszkalny:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B.3. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości zamieszkałej:
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

1

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość której dotyczy deklaracja

2

……………zł/osobę
………………..osób

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 1 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 2)
………………………zł/miesiąc
Kwota opłaty słownie:
……………………………………………………………………………………………………
POUCZENIE:
1. Na podstawie niniejszego oświadczenia dane dot. ilości osób zamieszkujących zostaną uwzględnione w deklaracji złożonej przez zarząd,
zarządcę nieruchomości, administratora nieruchomości. 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 2016, poz. 599).
2. Właściciel lokalu mieszkalnego jest obowiązany złożyć zarządowi, zarządcy nieruchomości, administratorowi nieruchomości
oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel lokalu mieszkalnego jest obowiązany złożyć zarządowi, zarządcy nieruchomości, administratorowi nieruchomości nowe
oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE:

………………………………………
(miejscowość i data)
ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO OŚWIADCZENIE:

*niepotrzebne skreślić

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

Załącznik nr 2 do deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
WŁĄŚCIWE POLA WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU NIEZAMIESZKAŁEGO*/ NAJEMCY LOKALU NIEZAMIESZKAŁEGO *
W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych w których
ustanowiono odrębną własność lokali oraz najemców lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych.

Miejsce składania:

Zarząd, zarządca nieruchomości, administrator nieruchomości

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
A.1 Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja
Miejscowość:

Ulica:

Nr domu

Nr lokalu

A.2 Adres zamieszkania właściciela nieruchomości* / adres siedziby składającego deklarację*
Nazwisko i imię* / pełna nazwa*

Numer PESEL

□

Numer NIP

Jeżeli adres zamieszkania składającego deklarację lub adres siedziby składającego deklarację jest taki sam jak adres
nieruchomości – proszę zaznaczyć znak „x” i przejść do części B.

Miejscowość:
kod pocztowy:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

B. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ /NAJEMCY LOKALU

B.1. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat)

□

Odpady komunalne będą zbierane w sposób
selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Prudnik –
proszę wypełnić część B.2

□

Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywnyproszę przejść do wypełnienia części B.3.

B.2 Wysokość opłaty ustalona przez Właściciela/ najemcę lokalu niezamieszkałego zbierającego odpady w sposób selektywny.
Rodzaj
pojemnika

Rodzaj odpadów Deklarowana ilość Deklarowana częstotliwość
pojemników
pozbywania się odpadów w
miesięcznie*
miesiącu (min 1 – max 4)
2
3
4
selektywne
1
zmieszane
selektywne
1
zmieszane
selektywne
1
zmieszane
selektywne
1

Stawka za
pojemnik

Opłata razem:
poz. 3x poz. 4 x poz. 5

5

6

1
Pojemnik
120
litrów
Pojemnik
240
litrów
Pojemnik 1100
litrów
Pojemnik 7000
litrów
Razem opłata miesięczna

7

* ze względu na liczbę osób korzystających z nieruchomości nie zamieszkałej, minimalna pojemność pojemników na odpady komunalne
zebrane w sposób określony w § 7 ust 1 pkt 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik jest ustalana w oparciu
o wskaźniki określone w załączniku nr 1 do uchwały ulega zwiększeniu do rzeczywistej ilości zebranych odpadów komunalnych.

Proszę wskazać
miesiące, w których
oddawane będą
odpady zebrane w
sposób selektywny
wytwarzane
nieregularnie

Rodzaj odpadów
Biodegradowalne
Szkło
Popiół

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Pojemność pojemnika
120
240
8
Deklarowana ilość
BIODEGRADOWALNE
9
pojemników dla
SZKŁO
10
poszczególnych
POPIÓŁ
11
rodzajów odpadów
w objętym okresie
Stawka za pojemnik
12
Razem za pojemniki o deklarowanej pojemności 13
[poz. (9+10+11) x poz. 12]:
Opłata miesięczna za odpady zebrane w sposób selektywny wytwarzane nieregularnie
(kwotę z poz. 14 należy podzielić przez 12 miesięcy)

1100

7000

RAZEM
14
15

B.3 Wysokość opłaty ustalona przez Właściciela , który nie zbiera odpadów w sposób selektywny dla nieruchomości nie
zamieszkałej
Rodzaj
pojemnika

Deklarowana ilość
Deklarowana
pojemników
częstotliwość pozbywania
miesięcznie*
się odpadów w miesiącu
(min. 1 – max.4)
17
18

16
Pojemnik
120
litrów
Pojemnik
240
litrów
Pojemnik 1100
litrów
Razem opłata miesięczna

Stawka za pojemnik

Opłata razem:
Poz. 17x poz. 18 x poz .19

19

20

21

* ze względu na liczbę osób korzystających z nieruchomości nie zamieszkałej, minimalna pojemność pojemników na odpady komunalne
zebrane w sposób określony w § 7 ust 1 pkt 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik jest ustalana w oparciu
o wskaźniki określone w załączniku nr 1 do uchwały ulega zwiększeniu do rzeczywistej ilości zebranych odpadów komunalnych.
Razem kwota opłaty ( suma kwot z poz. 7, 15, 21)
22
……………zł/miesiąc
Kwota opłaty słownie:

………………………………………………………………………………………

POUCZENIE:
1. Na podstawie niniejszego oświadczenia, dane dot. ilości, pojemności i częstotliwości odbioru pojemników zostaną uwzględnione
w deklaracji złożonej przez zarząd, zarządcę nieruchomości, administratora nieruchomości. 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 2016, poz. 599).
2. Właściciel lokalu niezamieszkałego jest obowiązany złożyć zarządowi, zarządcy nieruchomości, administratorowi nieruchomości
oświadczenie w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych określonej w oświadczeniu ilości odpadów komunalnych powstających na danym lokalu niezamieszkałym
właściciel jest obowiązany złożyć zarządowi, zarządcy nieruchomości, administratorowi nieruchomości nowe oświadczenie w terminie 14
dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w
którym nastąpiła zmiana.
PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE:

………………………………………
(miejscowość i data)
ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO OŚWIADCZENIE:

*niepotrzebne skreślić

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

Załącznik nr 3 do deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

WŁĄŚCIWE POLA WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ARKUSZ JEDNOSTEK CHARAKTERYZUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁĄ
A. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ* /NAJEMCY LOKALU*
A.1. DANE SKŁADAJĄCEGO ARKUSZ

Nazwisko i imię* / pełna nazwa*

A.2. DANE CHARAKTERYZUJĄCE NIERUCHOMOŚĆ
1.

1

Prowadzę następujący rodzaj działalności :

…………………………………………………………………………………………………………..……
…….................................................................................................................................................................
…….................................................................................................................................................................
w ramach której:
1.

Jest zatrudnionych pracowników ………………………………………..……………………………….

2.

W szkole uczy się uczniów/studentów ……………………………….…………………………………...

3.

W żłobku/przedszkolu przebywa dzieci …………………………………………………………………..

4.

Lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych…………………………………………………..

5.

W szpitalu/internacie/hotelu/pensjonacie itp. znajduje się łóżek…………….…..…………………………

6.

Targowisko, hala targowa, giełda ma powierzchnię………………………..…….....................……….. m2

7.

Na cmentarzu znajduje się użytkowanych miejsc grzebalnych......................................................................

8.

Znajduje się ogródków działkowych………………………………………………..……………………..

9.

Domki wczasowe, kempingi mają powierzchnię..................................………………….…………..… m2

PODPIS SKŁADAJĄCEGO:

………………………………………
(miejscowość i data)
ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO ARKUSZ:

1

Należy opisać prowadzoną działalność
*niepotrzebne skreślić

…………………..………………..
(czytelny podpis)

