INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA NOWEJ DEKLARACJI
DLA WSZYSTKICH

W części A deklaracji należy zaznaczyć :

 „nowa deklaracja” w przypadku braku
zwolnienia dla rodzin wielodzietnych przyznawanego na
podstawie Ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zaznaczając
ten punkt można natomiast skorzystać ze zwolnienia z
tytułu posiadania przydomowego kompostownika
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących
odpady komunalne)

„nowa deklaracja (na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej w Halinowie w sprawie częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Halinów” w przypadku zwolnienia dla rodzin wielodzietnych
przyznawanego
na podstawie Ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zaznaczając ten punkt można jednocześnie skorzystać ze zwolnienia z tytułu posiadania przydomowego
kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne)
Prosimy także wpisać 01.07.2020 r. jako datę powstania obowiązku opłaty.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi
posiadający
przydomowy
kompostownik
na bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą ubiegać się
o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od dnia 1.07.2020r. Właściciel nieruchomości, który
złożył
informację
o
przydomowym
kompostowniku
zagospodarowuje całość bioodpadów (trawa, gałęzie, liście, odpady
kuchenne ulegające biodegradacji) stanowiących odpady komunalne
we własnym zakresie.
PRZYKŁAD OBLICZEŃ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POSIADAJĄCYCH PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE WRAZ
Z WODOMIERZEM GŁÓWNYM



Na czerwono przedstawiono przykład obliczeń ze zwolnieniem z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i z tytułu
posiadania Karty Dużej Rodziny.
Na zielono przedstawiono przykład obliczeń bez zwolnienia z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i braku
zwolnienia z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny.

części E.1 należy wpisać miesięczną stawkę opłaty w
wysokości 12,00 zł.

części E.2 prosimy obliczyć średnie miesięczne zużycie
wody na podstawie rachunków z ostatniego okresu
jesienno–zimowego tj. od 01 października do
31 marca*. W deklaracji przyjmujemy prognozę
mieszkańca. Okres wybrany do naliczenia opłaty nie
może obejmować miesięcy, w których nieruchomość
była niezamieszkała i nie była dla nich naliczana opłata.
Prosimy także o wpisanie liczby osób zamieszkujących
nieruchomość.
* Średnią należy wyliczyć co najmniej z dwóch
rachunków z ww. okresu poprzez podzielenie sumy
3
zużycia wody z tych rachunków (np. 2 rachunki po 10m
przez ilość dni, za które rachunki były wystawiane i
pomnożenie wyniku przez 30 dni (ilość dni w miesiącu)
Na przykład: Dwa rachunki uwzględniają okres od 5.X
3
3
do 11.II, tj. 130 dni → (2*10m )/130 dni*30 dni=4,6m
3
(w zaokrągleniu do całości 5,0m ).W przypadku, gdy po

liczbie zaokrąglanej znajduje się 0,1,2,3,4 – zaokrąglamy w dół. W przypadku, gdy po liczbie zaokrąglanej znajduj się 5,6,7,8,9 – zaokrąglamy w górę.

PRZYKŁAD OBLICZEŃ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIE POSIADAJĄCYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ANI
WODOMIERZA GŁÓWNEGO LUB DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NOWO WYBUDOWANYCH /
NOWO ZAMIESZKAŁYCH, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ JESZCZE RACHUNKÓW ZA OKRES JESIENNO-ZIMOWY



Na czerwono przedstawiono przykład obliczeń ze zwolnieniem z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i z tytułu posiadania
Karty Dużej Rodziny.
Na zielono przedstawiono przykład obliczeń bez zwolnienia z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i braku zwolnienia z
tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny.

części E.1 należy wpisać miesięczną stawkę
w wysokości 12,00 zł.

zęść E.2 Nieruchomości niewyposażone w
wodomierze, niepodłączone do miejskiej sieci
wodociągowej oraz nowo zamieszkałe (bez historii
zużycia wody z Zakładu Komunalnego) mogą
wyliczyć opłatę jako iloczyn przeciętnej normy
zużycia wody na jednego mieszkańca w
gospodarstwie domowym, która wynosi 3 m3
miesięcznie. W przypadku ustalenia opłaty na
podstawie przeciętnych norm zużycia wody należy
złożyć oświadczenie właściciela nieruchomości
o braku wodomierza, wraz z potwierdzeniem
z Zakładu Komunalnego.

DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ NIEZWŁOCZNIE, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 10 SIERPNIA 2020 R.
NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYDANIEM DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ OKREŚLAJĄCEJ WYSOKOŚĆ OPŁATY NA
PODSTAWIE POSIADANYCH INFORMACJI ORAZ BAZ DANYCH.

Deklarację wypełnia ta sama osoba, która uprzednio wypełniała dokument.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wypełnij druki zgodnie z instrukcją.
Jeśli starasz się o zwolnienie z tytułu posiadanej Karty Dużej Rodziny dołącz kserokopię tego dokumentu do deklaracji.
Jeśli nie posiadasz wodomierza dołącz do deklaracji oświadczenie właściciela nieruchomości o braku wodomierza wraz z
potwierdzeniem z Zakładu Komunalnego.
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości nowo wybudowanej lub nowo zamieszkałej umieść tą informację w adnotacjach na
końcu deklaracji.
W razie pytań skontaktuj się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Halinowie pod nr tel. 22 783 60 20 wew. 200 / 201/ 207.
Zapakuj prawidłowo wypełnione druki do koperty.
Przekaż kopertę z drukami w jeden z poniższych sposobów:
- wyślij drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów;
- wrzuć kopertę do punktu na korespondencję wskazanego poniżej;
- deklarację można także wysłać elektronicznie, poprzez system ePUAP, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym.
LOKALIZACJA PUNKTÓW NA KORESPONDENCJĘ DLA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI:

Halinów

ZSP Halinów, ul. Okuniewska 115 Brzeziny

ZSP Brzeziny, Brzeziny 3

Okuniew

ZSP Okuniew, ul. Szkolna 4

Halinów

MOPS, ul. Mickiewicza 23

SP Chobot, Chobot 50

Józefin

Żłobek, ul. Stołeczna 119

Cisie

ZSP Cisie, ul. Mostowa 61

Chobot

