UCHWAŁA NR XXVI/329/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6n ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz.
391)
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Właściciel nieruchomości składa pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do dnia 15 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXV/303/2012 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października
2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
dr inż. Marek Profaska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/329/12
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.391)
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością.
Miejsce składania:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9

Organ właściwy
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9
do przyjęcia deklaracji:

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Pierwsza deklaracja
□ Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji ,
( dzień- miesiąc- rok)

……………………………..

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* osoba fizyczna
**dotyczy składającego deklarację niebędącą osobą
fizyczną
Składający:
□ właściciel

□

użytkownik wieczysty

□ współwłaściciel

□ Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

□ inny podmiot władający
nieruchomością

Imię i nazwisko * Pełna nazwa **

Dane identyfikacyjne
□osoba fizyczna
prawnej
PESEL*

□ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
REGON**

NIP**

Symbol PKD**

ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

————————————————————————————————————————————————————————————
Id: BDD8CBFB-1419-479D-83ED-ECE0C0E2F4FA. Podpisany
Strona 1

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
(wypełnić w przypadku, gdy adres nieruchomości/siedziba, na której powstają odpady
jest inny niż adres zamieszkania)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów
Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat i przystąpić do wypełnienia części D lub E lub D, E i F )
1. □zamieszkała
w części niezamieszkała

2. □niezamieszkała

3. □w części zamieszkała oraz

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane
w sposób selektywny
□ tak
□ nie

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji zamieszkuje:
…………………………………………………….………..……….
(Należy podać liczbę mieszkańców)
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
……..……….………. x ………………………= …………….……….zł.
(Ilość mieszkańców)
(stawka opłaty)
(iloczyn ilości mieszkańców i stawki opłaty)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
(słownie złotych ……………………………………………………………………………………..……………………..)

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
1. Rodzaj prowadzonej działalności……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(opisać prowadzoną działalność)
2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji odpady
komunalne gromadzone są:
a) pojemnik 110/120 ……………..……………. X ………………………….= …………………………………..
(miesięczna liczba pojemników)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
b) pojemnik 240 l
……………..……………. X ………………………….= …………………………………..
(miesięczna liczba pojemników)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
c) pojemnik 1100 l
……………..……………. X ………………………….= …………………………………..
(miesięczna liczba pojemników)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
d) pojemnik 4 m3 ……………..……………. X ………………………….= …………………………………..
(miesięczna liczba pojemników)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
e) pojemnik 5 m3 ……………..……………. X ………………………….= …………………………………..
(miesięczna liczba pojemników)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
f) pojemnik 7 m3 ……………..……………. X ………………………….= …………………………………..
(miesięczna liczba pojemników)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
g) pojemnik 9 m3 …………..……………. X ………………………….= …………………………………..
(miesięczna liczba pojemników)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
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Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………………………….
(suma pozycji a - g)
( słownie ………………………………………………………………………………………………..)

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ
I CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
3. Oświadczam , że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji, wysokość
opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi:
…..…..………+….…..…….… = …...………….……zł.
(opłata z D)
(suma opłat z E)(suma opłat z D i E)
(słownie złotych ………………………………………………………………………………………………….)

G. ZAŁĄCZNIKI ( należy wymienić rodzaj załącznika)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych ( tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póź.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji, będąc
uprzedzonym o odpowiedzialności wynikających z przepisów prawa na wypadek podania w deklaracji
nieprawdziwych danych.
……………………………………………
( miejscowość i data)

…………………………………………….
( czytelny podpis)

I . ADNOTACJE ORGANU

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia kwoty opłaty wynikającej ze złożenia deklaracji lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1015 ze zmianami)
Objaśnienia
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
3. Niezłożenie deklaracji w terminie określonym w ust. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta w drodze decyzji, określi wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. Właściciel nieruchomości, a w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych organ
reprezentujący te jednostki, składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość opłaty.
5. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul.
Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny, bądź przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany adres.
6. Załącznikami do deklaracji w szczególności są:
a) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
Część D.
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Wymieniona w części D opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Część E.
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady
komunalne. Dotyczy to nieruchomości, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, publiczna lub
społeczna. Wymieniona w części E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w CzerwionkaLeszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty.
Część F.
Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części
stanowi nieruchomość niezamieszkałą. Wymieniona w części F opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi sumę opłat w sposób naliczony w częściach D i E.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
dr inż. Marek Profaska
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