WZÓR DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII /203/2013
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ROK 2013
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Polanica-Zdrój. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI – do 15 kwietnia 2013 r.;
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
Adres: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
1. Właściciel nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 5. Jednostka organizacyjna
x 1. Właściciel
posiadająca nieruchomość
w zarządzie
 2. Współwłaściciel
 6. Osoba posiadająca
 3. Użytkownik wieczysty
nieruchomość w zarządzie
 4. Współużytkownik wieczysty
2.

 7. Jednostka organizacyjna
 9. Inny podmiot władający
posiadająca nieruchomość
nieruchomością
w użytkowaniu
(należy podać jaki )
 8. Osoba posiadająca
nieruchomość w użytkowaniu
………………………
….

Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

Kowalski Jan
3.

Identyfikator Podatkowy: PESEL / NIP

77071734129
4.

Nazwa i adres (dla wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni składa zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty)

ul. Szkolna 55/6 57- 320 Polanica-Zdrój
B.1. ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA
5. Województwo

6.Powiat

DOLNOŚLĄSKIE

7. Gmina

KŁODZKI

POLANICA-ZDRÓJ

8. Ulica

9. Nr domu

SZKOLNA
11. Miejscowość

55
12. Kod pocztowy

POLANICA-ZDRÓJ
ADRES DO KORENSPONDENCJI

10. Nr lokalu

6

13. Poczta

57-320

POLANICA-ZDRÓJ

(wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania właściciela)

14.

C. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA ZŁOŻENIE DEKLARACJI
15. Okoliczność powodująca złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wpisać miesiąc i rok)
 2. KOREKTA DEKLARACJI PO ZMIANIE DANYCH
x 1. ZŁOŻENIE DEKLARACJI
Data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 16.
nieruchomości (należy wypełnić, jeżeli w poz. 15 zaznaczono kwadrat 1
i zdarzenie miało miejsce po dniu 15 kwietnia 2013 r.)
17.
Data zaistnienia zmian oraz uzasadnienie (należy wypełnić, jeżeli w poz. 15
zaznaczono kwadrat 2)

D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA.
18. Adres nieruchomości – ulica

Szkolna
21. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

19. Nr domu

55

20. Nr lokalu

6

 2. NIEZAMIESZKAŁA
22. Adres punktu wywozowego - ulica, nr domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników

 3. MIESZANA

x 1. ZAMIESZKAŁA

ul. Szkolna 55/6

przy bramie wejściowej

E.1. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI
23. Oświadczam, że zużycie wody na nieruchomości wynosi:

7,86 m³

Nie dotyczy

(należy podać średnie miesięczne zużycie wody w m3 )

24. Oświadczam, że odpady na nieruchomości
 1. NIESELEKTYWNY
x 2. SELEKTYWNY

(należy wpisać dane z oświadczenia o miesięcznym zużyciu
wody z nieruchomości nie wyposażonych w wodomierz w m3

będą zbierane w sposób:
 3. SELEKTYWNY Z ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW W

KOMPOSTOWNIKU
(należy zaznaczyć tylko jedną opcję, przy wyborze opcji nr 3 dołączyć oświadczenie o kompostowaniu odpadów)

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F. 1. OPŁATA OD ZUŻYCIA WODY (iloczyn miesięcznego zużycia wody w m3 oraz stawki opłaty)

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24
zaznaczyli kwadrat 1
Opłata za odpady zbierane selektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24
zaznaczyli kwadrat 2
Opłata za odpady zbierane selektywnie z
zagospodarowaniem w kompostowniku
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24
zaznaczyli kwadrat 3

Średnie zużycie wody za
1 m-c (m3)
25.

26.

27.

28.

29.

30.

Stawka

Kwota opłaty

,

7,86
31.

5,51
32.

43 , 30

zł
zł

33.
,

zł

F.2. OPŁATA ZA POJEMNIKI (należy wypełnić tylko jeżeli w poz. 21 zaznaczono kwadrat 2) i 3)
(iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty)

W celu ustalenia minimalnej pojemności pojemników należy wypełnić zgodnie ze stanem na dzień składania
deklaracji w oparciu o średnią ilość odpadów określonych w § 18 ust.1 pkt.3 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Polanica-Zdrój:
- w szkole/przedszkolu przebywa …………………………………………..uczniów/dzieci/pracowników
- w urzędzie/instytucji zatrudnionych jest…………………………………..pracowników
- lokal handlowy, branża spożywcza ma powierzchnię…………………..m2
- punkt handlowy poza lokalem zatrudnia………………………………….osób
- uliczny punkt szybkiej konsumpcji zatrudnia……………………………..osób
- lokal usługowy/biurowy ma powierzchnię………………………………...m2
- lokal gastronomiczny ma powierzchnię…………………………………..m2
- inny lokal użytkowy ma powierzchnię…………………………………….m2
- pensjonat/hotel/szpital/dom opieki dysponuje…………………………...łóżkami
- cmentarz posiada…………………………………………………………...miejsc pochówku
- targowisko……………………………………………………………………punktów handlowych
- inne (podać jakie)..................................................................................

Rodzaj pojemnika
(pojemność)

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24 zaznaczyli
kwadrat 1
Liczba
pojemników

Stawka

Kwota opłaty

Opłata za odpady selektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24 zaznaczyli
kwadrat 2.
Liczba
pojemników

Stawka

Kwota opłaty

110 l

34.

35.

36.

40.

41.

42.

46.

47.

48.

52.

53.

54.

58.

59.

60.

64.

65.

66.

70.

71.

72.

76.

77.

78.

,

120 l

50.

51.

55.

56.

57.

61.

62.

63.

67.

68.

69.

73.

74.

75.

79.

80.

81.

zł

,
Łączna kwota opłaty
za pojemniki

49.

zł

,

………

45.

zł

,

7000 l

44.

zł

,

5000 l

43.

zł

,

1100 l

39.

zł

,

400 l

38.

zł

,

240 l

37.

zł

82.
,

zł

Łączna kwota opłaty
za pojemniki

,

zł

,

zł

,

zł

,

zł

,

zł

,

złł

,

zł

,

zł

,

zł

83.

F. 3 KWOTA OPŁATY
Kwotę opłaty z poz. 84 należy zaokrąglić zgodnie z art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)
końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy należy pominąć, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy należy podwyższyć do
pełnych złotych.
84.
WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 1 MIESIĄC
dla nieruchomości zamieszkałych – poz. 27 lub 30 lub 33
dla nieruchomości niezamieszkałych - poz. 82 lub 83
dla nieruchomości mieszanych – suma poz. 27 lub 30 lub 33 i 82 lub 83

43,00 zł

opłata określona w poz. 84 płatna jest bez wezwania w terminach:
do 10-ego dnia miesiąca za miesiąc, którego opłata dotyczy
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju
G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
Załącznik nr 2
ZAŁĄCZNI
KI

OŚWIADCZENIE O
KOMPOSTOWANIU
INNE

85. Liczba załączników

0
86.


TAK

x NIE

87. Liczba i rodzaj załącznika

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno - skarbowej za podanie danych niezgodnych ze
stanem faktycznym.
Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Polanica-Zdrój danych
osobowych zawartych w deklaracji dla celów związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), art. 7 i art. 23
ust. 1.
88. Imię

89. Nazwisko

Jan
90.Data wypełnienia (dzień - miesiąc – rok)

10.04.2013 r.
92. Telefon
074/976-44-22

Kowalski
91.
Podpis
(pieczęć)
reprezentującej

Kowalski Jan
93. e-mail
jankowalski@vp.pl

osoby

składającej

deklarację/osoby

I. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie
z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
z zastrzeżeniem, że dla nieruchomości zamieszkałych TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI – do 15 kwietnia
2013 r.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na
danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w
Polanicy-Zdroju w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określonej w deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Różnicę w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynikającą ze zwiększenia opłaty UISZCZA SIĘ W NAJBLIŻSZYM TERMINIE PŁATNOŚCI
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI

1.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości w rozumieniu ucpg, tj. faktycznie władającym
nieruchomością lub jej częścią i wytwarzającym na niej odpady np. właściciel, posiadacz w rozumieniu kodeksu cywilnego, jeżeli każdy z
nich włada nieruchomością i wytwarza odpady.

2.

Jeżeli nieruchomość jest ZABUDOWANA BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, w których ustanowiono odrębną własność lokali,
obowiązek złożenia deklaracji obciąża zarządcę nieruchomości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu
przepisów ustawy o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze. zm.). Jeżeli zarząd nie został wybrany – obowiązek ten ciąży na
właścicielach poszczególnych lokali.

3. DLA KAŻDEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ należy złożyć odrębną deklarację.
4. IDENTYFIKATOR PODATKOWY (poz. 3 deklaracji) należy wpisać: PESEL w przypadku

podatników będących osobami fizycznymi
objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów i usług; NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu;

5.

ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY NA NIERUCHOMOŚCI zgodnie z uchwałą o wyborze metody opłat za gospodarowanie odpadami oraz stawki

6.

NIERUCHOMOŚCI NIE WYPOSAŻONE W WODOMIERZE- podstawą wyliczenia opłaty jest liczba m3 wody ustalona dla danej

tej opłaty i opłaty za pojemnik
nieruchomości na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych określonych w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70) za 1 miesiąc.

7.

POWSTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY W TRAKCIE ROKU - w pierwszej deklaracji (o ile obowiązek jej złożenia
powstał po 15 kwietnia 2013 r.) należy podać zużycie wody na podstawie średniej ilości miesięcznego zużycia wody według obowiązującego
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

8.
9.

Jeżeli nieruchomość jest TYLKO ZAMIESZKAŁA opłatę należy wyliczyć tylko w części F1 deklaracji.

OPŁATA ZA POJEMNIKI (część F2 deklaracji) dotyczy tylko nieruchomości MIESZANEJ i NIEZAMIESZKAŁEJ

WZÓR DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
(NP. SZKOŁA)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII /203/2013
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ROK 2013
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Polanica-Zdrój. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI – do 15 kwietnia 2013 r.;
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
Adres: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
1. Właściciel nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
x 5. Jednostka organizacyjna
 1.Właściciel
posiadająca nieruchomość
w zarządzie
 2. Współwłaściciel
 6. Osoba posiadająca
 3. Użytkownik wieczysty
nieruchomość w zarządzie
 4. Współużytkownik wieczysty
3.

 7. Jednostka organizacyjna
 9. Inny podmiot władający
posiadająca nieruchomość
nieruchomością
w użytkowaniu
(należy podać jaki )
 8. Osoba posiadająca
nieruchomość w użytkowaniu
………………………
….

Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

Szkoła Podstawowa
3.

Identyfikator Podatkowy: PESEL / NIP

885-155-00-00
4.

Nazwa i adres (dla wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni składa zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty)

ul. Szkolna 12 57- 320 Polanica-Zdrój
B.1. ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA
5. Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

6.Powiat

7. Gmina

KŁODZKI

8. Ulica

POLANICA-ZDRÓJ
9. Nr domu

SZKOLNA
11. Miejscowość

POLANICA-ZDRÓJ
ADRES DO KORENSPONDENCJI

10. Nr lokalu

12
12. Kod pocztowy

57-320

13. Poczta

POLANICA-ZDRÓJ

(wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania właściciela)

14.

C. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA ZŁOŻENIE DEKLARACJI
15. Okoliczność powodująca złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wpisać miesiąc i rok)
 2. KOREKTA DEKLARACJI PO ZMIANIE DANYCH
x 1. ZŁOŻENIE DEKLARACJI
Data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 16.
nieruchomości (należy wypełnić, jeżeli w poz. 15 zaznaczono kwadrat 1
i zdarzenie miało miejsce po dniu 15 kwietnia 2013 r.)
17.
Data zaistnienia zmian oraz uzasadnienie (należy wypełnić, jeżeli w poz. 15
zaznaczono kwadrat 2)

D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA.
18. Adres nieruchomości – ulica

19. Nr domu

Szkolna

20. Nr lokalu

12

21. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 3. MIESZANA

 1. ZAMIESZKAŁA
x 2. NIEZAMIESZKAŁA
22. Adres punktu wywozowego - ulica, nr domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników

ul. Szkolna 12

zestaw kontenerów za budnkiem, koło ogrodzenia

E.1. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI
23. Oświadczam, że zużycie wody na nieruchomości wynosi:

Nie dotyczy
(należy podać średnie miesięczne zużycie wody w m3 )

24. Oświadczam, że odpady na nieruchomości
 1. NIESELEKTYWNY
x 2. SELEKTYWNY

Nie dotyczy
(należy wpisać dane z oświadczenia o miesięcznym zużyciu
wody z nieruchomości nie wyposażonych w wodomierz w m3

będą zbierane w sposób:
 3. SELEKTYWNY Z ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW W

KOMPOSTOWNIKU
(należy zaznaczyć tylko jedną opcję, przy wyborze opcji nr 3 dołączyć oświadczenie o kompostowaniu odpadów)

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F. 1. OPŁATA OD ZUŻYCIA WODY (iloczyn miesięcznego zużycia wody w m3 oraz stawki opłaty)

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24
zaznaczyli kwadrat 1
Opłata za odpady zbierane selektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24
zaznaczyli kwadrat 2
Opłata za odpady zbierane selektywnie z
zagospodarowaniem w kompostowniku
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24
zaznaczyli kwadrat 3

Średnie zużycie wody za
1 m-c (m3)
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Stawka

Kwota opłaty

,

zł

,

zł

,

zł

F.2. OPŁATA ZA POJEMNIKI (należy wypełnić tylko jeżeli w poz. 21 zaznaczono kwadrat 2) i 3)
(iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty)

W celu ustalenia minimalnej pojemności pojemników należy wypełnić zgodnie ze stanem na dzień składania
deklaracji w oparciu o średnią ilość odpadów określonych w § 18 ust.1 pkt.3 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Polanica-Zdrój:
- w szkole/przedszkolu przebywa ………126…uczniów/dzieci/pracowników
- w urzędzie/instytucji zatrudnionych jest…………………………………..pracowników
- lokal handlowy, branża spożywcza ma powierzchnię…………………..m2
- punkt handlowy poza lokalem zatrudnia………………………………….osób
- uliczny punkt szybkiej konsumpcji zatrudnia……………………………..osób
- lokal usługowy/biurowy ma powierzchnię………………………………...m2
- lokal gastronomiczny ma powierzchnię…………………………………..m2
- inny lokal użytkowy ma powierzchnię…………………………………….m2
- pensjonat/hotel/szpital/dom opieki dysponuje…………………………...łóżkami
- cmentarz posiada…………………………………………………………...miejsc pochówku
- targowisko……………………………………………………………………punktów handlowych
- inne (podać jakie)..................................................................................

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24 zaznaczyli
kwadrat 1

Rodzaj pojemnika
(pojemność)

Liczba
pojemników
34.

Stawka
35.

36.

37.
,

40.

41.

42.

46.

47.

48.

52.

53.

54.

58.

59.

60.

64.

65.

66.

70.

71.

72.

76.

77.

78.

zł

,

240 l

45.

49.

50.

51.

55.

56.

57.

61.

62.

63.

97,52

zł

,

zł

,

zł

,

zł

1

243,84

243,84

67.

68.

69.

73.

74.

75.

79.

80.

81.

zł

,

zł

,

zł

341,36

zł

zł

82.
,

zł

Łączna kwota opłaty
za pojemniki

zł

,

zł

,
Łączna kwota opłaty
za pojemniki

44.

zł

,

………

24,38

43.

zł

,

7000 l

4

39.

zł

,

5000 l

38.

Kwota opłaty

zł

,

1100 l

Stawka

zł

,

400 l

Liczba
pojemników

Kwota opłaty

110 l
120 l

Opłata za odpady selektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24 zaznaczyli
kwadrat 2.

83.

F. 3 KWOTA OPŁATY
Kwotę opłaty z poz. 84 należy zaokrąglić zgodnie z art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)
końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy należy pominąć, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy należy podwyższyć do
pełnych złotych.
84.
WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 1 MIESIĄC
dla nieruchomości zamieszkałych – poz. 27 lub 30 lub 33
dla nieruchomości niezamieszkałych - poz. 82 lub 83
dla nieruchomości mieszanych – suma poz. 27 lub 30 lub 33 i 82 lub 83

341

zł

opłata określona w poz. 84 płatna jest bez wezwania w terminach:
do 10-ego dnia miesiąca za miesiąc, którego opłata dotyczy
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju
G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
Załącznik nr 2
ZAŁĄCZNI
KI

OŚWIADCZENIE O
KOMPOSTOWANIU
INNE

85. Liczba załączników

0
86.


TAK

x NIE

87. Liczba i rodzaj załącznika

0

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno - skarbowej za podanie danych niezgodnych ze
stanem faktycznym.
Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Polanica-Zdrój danych
osobowych zawartych w deklaracji dla celów związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), art. 7 i art. 23
ust. 1.

88. Imię

89. Nazwisko

Zbigniew
90.Data wypełnienia (dzień - miesiąc – rok)

06.04.2013 r.
92. Telefon
074/976-44-11

I. ADNOTACJE ORGANU

Nowakowski
91.
Podpis
(pieczęć)
reprezentującej

osoby

składającej

Dyr. Szkoły Z. Nowakowski
93. e-mail
szkolapodstawowa@gmail.com

deklarację/osoby

WZÓR DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII /203/2013
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ROK 2013
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Polanica-Zdrój. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI – do 15 kwietnia 2013 r.;
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
Adres: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
1. Właściciel nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 5. Jednostka organizacyjna
x 1.Właściciel
posiadająca nieruchomość
w zarządzie
 2. Współwłaściciel
 6. Osoba posiadająca
 3. Użytkownik wieczysty
nieruchomość w zarządzie
 4. Współużytkownik wieczysty
4.

 7. Jednostka organizacyjna
 9. Inny podmiot władający
posiadająca nieruchomość
nieruchomością
w użytkowaniu
(należy podać jaki )
 8. Osoba posiadająca
nieruchomość w użytkowaniu
………………………
….

Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

Beata Józefowska / Zakład Fryzjerski ,,Adelie”
3.

Identyfikator Podatkowy: PESEL / NIP

885-155-00-00, 70061365234
4.

Nazwa i adres (dla wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni składa zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty)

ul. Szkolna 1 57- 320 Polanica-Zdrój
B.1. ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA
5. Województwo

6.Powiat

DOLNOŚLĄSKIE

7. Gmina

KŁODZKI

POLANICA-ZDRÓJ

8. Ulica

9. Nr domu

SZKOLNA
11. Miejscowość

12. Kod pocztowy

POLANICA-ZDRÓJ
ADRES DO KORENSPONDENCJI

10. Nr lokalu

1
13. Poczta

57-320

POLANICA-ZDRÓJ

(wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania właściciela)

14.

C. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA ZŁOŻENIE DEKLARACJI
15. Okoliczność powodująca złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wpisać miesiąc i rok)
 2. KOREKTA DEKLARACJI PO ZMIANIE DANYCH
x 1. ZŁOŻENIE DEKLARACJI
Data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 16.
nieruchomości (należy wypełnić, jeżeli w poz. 15 zaznaczono kwadrat 1
i zdarzenie miało miejsce po dniu 15 kwietnia 2013 r.)
17.
Data zaistnienia zmian oraz uzasadnienie (należy wypełnić, jeżeli w poz. 15
zaznaczono kwadrat 2)

D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA.
18. Adres nieruchomości – ulica

Szkolna
21. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

19. Nr domu

1

20. Nr lokalu

 1. ZAMIESZKAŁA
 2. NIEZAMIESZKAŁA
22. Adres punktu wywozowego - ulica, nr domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników

ul. Szkolna 1

x 3. MIESZANA

pojemniki w altanie, przy wejściu na posesję

E.1. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI
23. Oświadczam, że zużycie wody na nieruchomości wynosi:

9,98

Nie dotyczy

(należy podać średnie miesięczne zużycie wody w m3 )

24. Oświadczam, że odpady na nieruchomości
 1. NIESELEKTYWNY
 2. SELEKTYWNY

(należy wpisać dane z oświadczenia o miesięcznym zużyciu
wody z nieruchomości nie wyposażonych w wodomierz w m3

będą zbierane w sposób:
x 3. SELEKTYWNY Z ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW W

KOMPOSTOWNIKU
(należy zaznaczyć tylko jedną opcję, przy wyborze opcji nr 3 dołączyć oświadczenie o kompostowaniu odpadów)

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F. 1. OPŁATA OD ZUŻYCIA WODY (iloczyn miesięcznego zużycia wody w m3 oraz stawki opłaty)

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24
zaznaczyli kwadrat 1
Opłata za odpady zbierane selektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24
zaznaczyli kwadrat 2
Opłata za odpady zbierane selektywnie z
zagospodarowaniem w kompostowniku
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24
zaznaczyli kwadrat 3

Średnie zużycie wody za
1 m-c (m3)
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Stawka

9,98

5,51-10%

Kwota opłaty

,

zł

,

zł

49,49

zł

F.2. OPŁATA ZA POJEMNIKI (należy wypełnić tylko jeżeli w poz. 21 zaznaczono kwadrat 2) i 3)
(iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty)

W celu ustalenia minimalnej pojemności pojemników należy wypełnić zgodnie ze stanem na dzień składania
deklaracji w oparciu o średnią ilość odpadów określonych w § 18 ust.1 pkt.3 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Polanica-Zdrój:
- w szkole/przedszkolu przebywa …………uczniów/dzieci/pracowników
- w urzędzie/instytucji zatrudnionych jest…………………………………..pracowników
- lokal handlowy, branża spożywcza ma powierzchnię…………………..m2
- punkt handlowy poza lokalem zatrudnia………………………………….osób
- uliczny punkt szybkiej konsumpcji zatrudnia……………………………..osób
- lokal usługowy/biurowy ma powierzchnię………………………………...m2
- lokal gastronomiczny ma powierzchnię…………………………………..m2
- inny lokal użytkowy ma powierzchnię……………30………………........m2
- pensjonat/hotel/szpital/dom opieki dysponuje…………………………...łóżkami
- cmentarz posiada…………………………………………………………...miejsc pochówku
- targowisko……………………………………………………………………punktów handlowych
- inne (podać jakie)..................................................................................
Rodzaj pojemnika
(pojemność)

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24 zaznaczyli
kwadrat 1

Opłata za odpady selektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24 zaznaczyli
kwadrat 2.

Liczba
pojemników

Stawka

34.

35.

36.

40.

41.

42.

46.

47.

48.

52.

53.

54.

58.

59.

60.

37.

110 l

,

120 l

,

240 l

,

400 l

,

1100 l

,

5000 l

64.

65.

66.

70.

71.

72.

76.

77.

78.

,

7000 l

,

………

,
Łączna kwota opłaty
za pojemniki

Liczba
pojemników

Kwota opłaty

zł

38.

4

Kwota opłaty
39.

24,38

43.

44.

45.

49.

50.

51.

55.

56.

57.

61.

62.

63.

67.

68.

69.

73.

74.

75.

79.

80.

81.

97,52

zł

,

zł

,

zł

,

zł

zł
zł
zł
zł

zł

zł
zł
zł

82.
,

Stawka

zł

Łączna kwota opłaty
za pojemniki

,

zł

,

zł

,

zł

83.

97,52

zł

F. 3 KWOTA OPŁATY
Kwotę opłaty z poz. 84 należy zaokrąglić zgodnie z art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)
końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy należy pominąć, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy należy podwyższyć do
pełnych złotych.
84.
WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 1 MIESIĄC
dla nieruchomości zamieszkałych – poz. 27 lub 30 lub 33
dla nieruchomości niezamieszkałych - poz. 82 lub 83
dla nieruchomości mieszanych – suma poz. 27 lub 30 lub 33 i 82 lub 83

147

zł

opłata określona w poz. 84 płatna jest bez wezwania w terminach:
do 10-ego dnia miesiąca za miesiąc, którego opłata dotyczy
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju
G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
Załącznik nr 2
ZAŁĄCZNI
KI

OŚWIADCZENIE O
KOMPOSTOWANIU
INNE

85. Liczba załączników

2
86.
x TAK

 NIE

87. Liczba i rodzaj załącznika
informacja o ilości zużytej wody

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno - skarbowej za podanie danych niezgodnych ze
stanem faktycznym.
Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Polanica-Zdrój danych
osobowych zawartych w deklaracji dla celów związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), art. 7 i art. 23
ust. 1.

88. Imię

89. Nazwisko

Beata

Józefowska

90.Data wypełnienia (dzień - miesiąc – rok)

11.04.2013 r.
92. Telefon
074/976-44-33

I. ADNOTACJE ORGANU

91.
Podpis
(pieczęć)
reprezentującej

Józefowska Beata
93. e-mail
adeliesalon@wp.pl

osoby

składającej

deklarację/osoby

