Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..............
Rady Miejskiej Będzina z dnia ......................... r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Podstawa prawna
Składający:
Organ właściwy do
złożenia deklaracji
Miejsce składania:

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

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkow, znajdujących się
w granicach administracyjnych miasta Będzina, na których powstają odpady komunalne.
Prezydent Miasta Będzina

Urząd Miejski w Będzinie 42-500 Będzin ul. 11-go Listopada 20

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(odpowiednie zaznaczyć znakiem x)
1.

□ Pierwsza deklaracja

2.

□ Zmiana danych

Data

Data zaistnienia zmiany

__ __ . __ __ . __ __ __ __

__ __ .__ __. __ __ __ __

3.

□ Korekta deklaracji

Okres obowiązywania korekty
od __ __ .__ __. __ __ __ __
do __ __ .__ __. __ __ __ __

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
4.Miejscowość

5.Kod pocztowy

6.Poczta

7.Ulica

8.Numer domu

9.Numer lokalu

10. Nazwa ogrodu działkowego

11. Nr ewidencyjny nieruchomości

C. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
12. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ domek letniskowy
□ inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana przez część roku
(np. działki na terenie rodzinnego ogrodu działkowego)
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

13. Dane składającego deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

Określenie skladającego deklarację

□ jednosta organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

14. Tytuł prawny, forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ własność
□ współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
□ inny podmiot władający nieruchomością
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBA FIZYCZNA
15. Imię

16. Nazwisko

17. PESEL

18.Imiona rodziców

19. Numer telefonu

20. Adres e-mail

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU
21. Pełna nazwa podmiotu

22. Identyfikator podatkowy NIP

23. REGON

25. Nr telefonu

24. KRS

26. Adres e-mail

D.3. DANE KORESPONDENCYJNE
27.Kraj

28. Województwo

29. Powiat

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

32.Poczta

33.Gmina

34. Ulica

35. Nr domu

36. Nr lokalu

E. DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW
37. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B odpady komunalne będą zbierane
w następujący sposób:

□ odpady zbierane selektywnie (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
miasta Będzina )

□ zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji)

porządku na terenie

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Stawka opłaty Ilość nieruchomości Łączna suma opłaty
/zł/
/szt./
/zł/

Ryczałtowa
roczna
stawka
opłaty
od 38.
nieruchomości, na której znajduje się domek
44,00 zł
letniskowy
lub
innej
nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w spsoób selektywny

39.

40.

Ryczałtowa
roczna
stawka
opłaty
od 41.
nieruchomości, na której znajduje się domek
60,00 zł
letniskowy
lub
innej
nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe, jeżeli odpady nie są zbierane
i odbierane w spsoób selektywny

42.

43.

ŁĄCZNA SUMA

45.

46.

44.

G. CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY
47. (Łączna suma wysokości opłaty wyliczonej w polu 46.)

...............................................................
Wysokość opłaty w PLN

........................................................................................
Słownie

I. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA POTRZEBY WŁASNE *

48.Czy nieruchomość wskazana w części B niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik?

□ tak (należy podać pojemność) ............. [m³]

□ nie

Zgoda na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów
oświadczeniu usług drogą elektroniczną*
49.(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

wyrażam zgodę

50.

nie wyrażam zgody

51.
...............................................................
Miejscowość i data

ADNOTACJE URZĘDOWE

..........................................................................................
Czytelny podpis składającego deklarację
( z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby
upoważnionej)

*Dane oznaczone gwiazdką nie są obowiązkowe

Pouczenie:
1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomimo
takiego obowiązku albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta
Będzina 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.

Objaśnienia:
1) Deklaracje do Urzędu Miejskiego w Będzinie można dostarczać osobiście, listownie lub elektronicznie za

2)

pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem
internetowym www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP
pod adresem internetowym www.sekap.pl. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu cc-sekap.
Deklarację składa właściciel nieruchomości przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu
a także inne podmioty władające nieruchomością.

3) Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy.
4) W przypadku ogrodów działkowych ich zarządca zobowiązany jest złożyć jedną deklarację obejmującą
wszystkie ilości działek wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypocvzynkowe.

5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy (bez wezwania) do 30 czerwca danego
6)

roku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę.
Domki letniskowe, lub inne nieruchomoąści wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe to takie
nieruchomości, które służą do czasowego przebywania związanego z wypoczynkiem.

