V.

Deklaracja DB

Sekcje A,B,C oraz C.1, C.2, C.3,C.4 Wypełniamy analogicznie jak w przypadku deklaracji DJ.
•

Sekcja D Oznaczenie nieruchomości z której odbywa się odbiór odpadów.

o

Pola w sekcji D.1 – należy uzupełnić zgodnie z danymi adresu nieruchomości z której odbywa
się odbiór odpadów. Polem obowiązowym są numery działek wraz z obrębami, na których
usytuowana jest dana nieruchomość.

o

Pole „Wykaz budynków zlokalizowanych na terenie nieruchomości” - aby uzupełnić pola
zawierające dane poszczególnych budynków usytuowanych na nieruchomości, należy wpisać
kolejno w odpowiednie pola nazwę ulicy na której znajduje się dany budynek, numer
budynku oraz kod pocztowy.

Po uzupełnieniu danych nieruchomości należy dodać ją za pomocą żółtego przycisku „+” plus
znajdującego się w środku sekcji D jak na przykładzie poniżej:

•

Sekcja D.2 Rodzaj nieruchomości.

Sekcję uzupełnia się w celu określenia rodzaju nieruchomości. Aby określić rodzaj nieruchomości,
należy wybrać z listy pola A „Rodzaj nieruchomości” odpowiedni rodzaj, klikając w rozwijalną listę i
zaznaczając wybraną pozycję, jak na przykładzie powyżej.
o
o
o
o

Pole B „Wskaźnik nagromadzenia objętościowy” – pole uzupełniane automatycznie w
zależności od wybranego rodzaju nieruchomości w polu A.
Pole C „Jednostka miary” – pole uzupełniane automatycznie w zależności od wybranego
rodzaju nieruchomości w polu A.
Pole D „Powierzchnia użytkowa w m3 lub liczba jednostek – pole należy uzupełnić zgodnie z
wybranym rodzajem nieruchomości i jednostką miary.
Pole E „Wyliczona objętość odpadów w m3 - pole uzupełniane automatycznie po
uzupełnieniu pól B oraz D jako iloczyn wartości z tych pól oraz stałej równej 4,33 wynikającej
z średniej ilości tygodni w miesiącu.

Po uzupełnieniu danych nieruchomości należy dodać ją za pomocą żółtego przycisku plus
znajdującego się u dołu sekcji D jak na przykładzie poniżej

o

Pole „Ogółem na miesiąc” – pole uzupełniane automatycznie, po dodaniu wszystkich
rodzajów nieruchomości jako suma pól E.

•

Sekcja E „Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

o

Pole
„Sposób zbierania odpadów komunalnych” – należy zaznaczyć zgodnie z
zadeklarowanym sposobem zbierania odpadów komunalnych. Gdy zadeklarowany sposób
zbierania odpadów odbywa się w sposób selektywny. ( gromadzone odpady są segregowane
) należy zaznaczyć pole 1. „Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny”. W
przeciwnym wypadku, gdy zadeklarowany sposób zbiórki odpadów jest nieselektywny, należy
zaznaczyć pole 2.”Zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny”(gromadzone
odpady nie są segregowane).

o

Sekcja „Liczba pojemników z odpadami komunalnymi na nieruchomości” – należy uzupełnić
w celu określenia liczby i rodzajów pojemników dla danej nieruchomości.
Aby wybrać odpowiedni rodzaj pojemnika należy wybrać z listy pola A „Pojemność
pojemnika” odpowiednią pojemność, klikając w rozwijalną listę i zaznaczając żądaną pozycję,
jak na przykładzie poniżej

Dodatkowo należy uzupełnić ilość pojemników w polu B oraz częstotliwość odbiorów w ciągu
miesiąca.
o Pola D „Stawka opłaty za jednokrotny odbiór odpadów z pojemnika”, „Opłata oraz wyliczona
objętość pojemników” – pola uzupełniane automatycznie w zależności od wybranej
pojemności pojemnika oraz określeniu ilości sztuk i częstotliwości odbiorów w ciągu
miesiąca.
Po uzupełnieniu danych dotyczacych pojemnika należy dodać daną pozycję za pomocą żółtego
przycisku „+” - plus znajdującego się po prawej stronie danej pozycji

o
o

Pole „Opłata ogółem” - pole uzupełniane.
Pole „słownie” - pole uzupełniane automatycznie – zgodnie z polem „opłata ogółem”.

•
•

Sekcję F uzupełniamy analogicznie jak sekcję G. w deklaracji DJ
Sekcję G uzupełniamy analogicznie jak sekcję H w deklaracji DJ.

