POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1
Załącznik nr 2
Załącznik Nr
1. PESEL/NIP
do uchwały
do Uchwały RadyRady
Gminy
Gminy Babice
z dnia
roku
z dnia

DO-2

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
– nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2. Dzień-Miesiąc-Rok
-

Podstawa prawna:

-

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły
zmiany danych określonych w deklaracji.
Urząd Gminy Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice

Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Babice
ul. Krakowska 56
32-551 Babice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
złożenie deklaracji

korekta deklaracji

usługa jednorazowa

złożenie nowej deklaracji (przyczyna…............................................................................ )

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

D.

Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Zarządca nieruchomości

Inny

DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwisko i Imię /Nazwa pełna

7. Nazwa skrócona

8. Nr KRS
9. Nr telefonu
11. Osoby upoważnione do reprezentowania (Imię i Nazwisko):

10. Adres e-mail
2

1 PESEL dla osób fizycznych, NIP dla pozostałych składających deklarację
2 Należy wskazać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo(oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa)
w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika wraz z dowodem opłaty skarbowej – art.137 § 3 ustawy ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2012 poz. 749 z późń zm.)
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D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
12. Ulica
15.Miejscowość

3

13. Nr domu

14. Nr lokalu

16. Kod pocztowy

17. Poczta

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1.
18. Kraj

19. Województwo

21. Gmina

22. Ulica

25. Miejscowość

E.

20. Powiat

23. Nr domu
26. Kod pocztowy

24. Nr lokalu

27. Poczta

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY

Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób 4
selektywny

nie selektywny (zmieszany)

Prowadzę następujący rodzaj działalności

5

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... w ramach której, na miesiąc:
1) w budynku użyteczności publicznej jest zatrudnionych ….......... pracowników
2) w szkole uczy się ....................... uczniów/studentów i jest zatrudnionych …......... pracowników
3) w żłobku/przedszkolu przebywa ...........................dzieci
2
4) lokal handlowy ma powierzchnię całkowitą …...................... m
5) lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych ….........................
6) w zakładzie rzemieślniczym, usługowym i produkcyjnym zatrudnionych jest ….................... pracowników
7) w hotelu/pensjonacie znajduje się …............ szt. łóżek
8) na cmentarzu znajduje się …............ miejsc grzebalnych
9) w gabinecie lekarskim, aptece, pomieszczeniu biurowym zatrudnionych jest …..... pracowników
10) inne: powierzchnia …........m

2

Pojemniki na odpady (należy podać liczę pojemników poszczególnych wielkości)
120 l

240 l

1100 l

Wytworzone przez prowadzenie działalności
gospodarczej

28.

29.

30.

Wytworzone na innych nieruchomościach
niezamieszkałych

31.

32.

33.

Stawka miesięczna od pojemnika
120 l

240 l

1100 l

Wytworzone przez prowadzenie działalności
gospodarczej

34.

35.

36.

Wytworzone na innych nieruchomościach
niezamieszkałych

37.

38.

39.

Kwota opłaty za pojemniki o pojemności 120 l

6

(iloczyn poz. 28 lub 31 oraz poz. 34 lub 37)

40.

zł/pojemnik
Kwota opłaty za pojemniki o pojemności 240 l

(iloczyn poz. 29 lub 32 oraz poz. 35 lub 38)

41.

Kwota opłaty za pojemniki o pojemności 1100 l (iloczyn poz. 30 lub 33 oraz poz.36 lub 39)

42.

zł/pojemnik
zł/pojemnik

3

Należy wpisać: Zagórze, Wygiełzów, Babice, Babice-Włosień, Olszyny, Jankowice, Mętków lub Rozkochów

4

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
Należy dokładnie opisać prowadzoną działalność.
W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.
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5
6

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kwota opłaty (suma poz. 40, 41, 42,)7

43.

zł/miesiąc

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

44. Nazwisko i Imię

45. Podpis

9

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 44 lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, 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 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).
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 właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki.

I. ADNOTACJE ORGANU
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Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z poz. 43 należy wnosić bez wezwania z dołu, w terminie do 10 następnego miesiąca za poprzedni miesiąc
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Podpis powinna złożyć osoba upoważniona
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