OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Deklarację należy składać w Urzędzie Miasta Bartoszyce w pok. nr 1 i 3 lub w sekretariacie;
2. Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami;
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Urzędu
Miasta Bartoszyce w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t .j. Dz. U. z 2016r. poz.250);
4. Przez pojęcie „właściciel nieruchomości” należy rozumieć także: współwłaściciel, użytkownik wieczysty
oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inny podmiot władający nieruchomością;
5. W rubryce D zaznaczając „inny podmiot” należy podać tytuł będący podstawą do władania daną
nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)
6. W rubryce E 3 należy podać:
 PESEL- w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku
od towarów i usług;
 NIP, REGON- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Burmistrz Miasta Bartoszyce w drodze
decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami;
8. W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych ( zmieszane odpady
komunalne) należy wybrać stawkę podstawową- 18 zł, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną- 10,00 zł;
9. W rubryce F należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość a nie liczbę osób
zameldowanych (miejsce zamieszkania nie powinno być utożsamiane z miejscem zameldowania, które
jest kategorią przynależną prawu administracyjnemu i ma związek z ewidencją ludności). Wysokość
opłaty, którą należy wyliczyć stanowi: liczba osób zamieszkałych x (razy) stawka opłaty ustalonej
przez Radę Miasta Bartoszyce ( 18 zł lub 10,00 zł);
Naliczoną opłatę z rubryki F należy wpłacać do końca każdego miesiąca w kasie urzędu bądź na
rachunek bankowy: Bank Millennium SA, Oddział Bartoszyce, 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659,
w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;
10. Podpis w deklaracji powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami
administracji publicznej podmiot gospodarki narodowej;
11. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa
ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą
deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową.

DRUK DOSTĘPNY JEST NA STRONIE: www. bartoszyce.pl

