Załącznik do UCHWAŁY NR XLIII/424/13.
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
z dnia 20 grudnia 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE
GMINY ZAWIERCIE
Podstawa prawna
Składający

Miejsce
i
sposób
składania deklaracji
Organ
właściwy
do
złożenia deklaracji
Termin składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. 2012 poz. 391 z późn. zm.)
Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
1)
terenie Gminy Zawiercie . Deklaracje składają:
- właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz nieruchomości;
- współwłaściciel, współposiadacz;
- najemca lokalu komunalnego;
- jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu.
W przypadku budynków wielorodzinnych deklarację składa zarządca lub inny podmiot
władający nieruchomością,
- pełnomocnik

Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2

Referat Gospodarki Komunalnej, Zawiercie ul. Krzywa 3
Prezydent Miasta Zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

pierwsza deklaracja - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca
na danej nieruchomości,

każda następna w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości, zmiany
stawki opłat lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób
selektywny

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM
CZARNYM LUB NIEBIESKIM
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
(w przypadku urodzeń lub zgonów proszę podać
datę zmiany ….………………………………….)
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)



właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz nieruchomości
współwłaściciel, współposiadacz - ……………….% udziału w nieruchomości
najemca lokalu komunalnego
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością: ………………………………………

pełnomocnik

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj Składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
osoba fizyczna
osoba prawna
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej


Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone
na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłata
skarbową 17,00 zł. Pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlegają
opłacie skarbowej.

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/ Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP i REGON (dotyczy osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
PESEL

NIP

REGON/KRS

ADRES ZAMIESZKANIA (dotyczy osób fizycznych) / ADRES SIEDZIBY (dotyczy osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy

Nr lokalu

Adres e-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeśli adres jest inny niż wskazany powyżej)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (w przypadku
większej liczby nieruchomości, dane należy zamieścić w odrębnym załączniku)
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Przeznaczenie nieruchomości (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Nieruchomość na terenie, której wyłącznie zamieszkują mieszkańcy
Nieruchomość na terenie, której zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzona jest działalność
gospodarcza, w wyniku której powstają odpady komunalne
(w przypadku zaznaczenia tej pozycji należy wypełnić poniższą tabelę)
L. p.

1.
2.
3.

Numer lokalu

Nazwa podmiotu
prowadzącego działalność
gospodarczą

Opis umowy o odbiór odpadów (podmiot z
którym została zawarta, numer umowy, rodzaje
i wielkość odbieranych pojemników)

D. OBECNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE2)
1. Stan własności posiadanego pojemnika na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych
(stan obecny – należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Pojemnik na własność
Pojemnik użyczony (dzierżawa, bezpłatne użytkowanie na czas trwania umowy)
Brak pojemnika
2. Ilość posiadanych pojemników, ich pojemność oraz częstotliwość opróżniania
Ilość pojemników……………sztuk o poj. 120 l
Ilość pojemników……………sztuk o poj. 240 l
Ilość pojemników……………sztuk o poj. 1100 l
Ilość pojemników………………sztuk o poj. .….
3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C
(lub w załączniku w przypadku większej ilości nieruchomości)
niniejszej deklaracji zamieszkuje następująca liczba osób (należy
podać łączną liczbę mieszkańców)3) :
E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE2)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C (lub w załączniku
w przypadku większej ilości nieruchomości) niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone
i odbierane w sposób selektywny4) (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK
NIE
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
…..zł – odpady gromadzone i odbierane
w sposób selektywny
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami
(należy podać kwotę w PLN)

…..zł odpady nie gromadzone
i odbierane w sposób selektywny

Sposób wyliczenia:
Liczba
mieszkańców
zamieszkujących
nieruchomość podana w tabeli D pkt 3
pomnożona razy stawkę miesięcznej opłaty za
jednego mieszkańca zaznaczonej w tabeli E

Czy nieruchomość wskazana w części C
niniejszej deklaracji wyposażona jest w
TAK
przydomowy kompostownik?
(w przypadku zaznaczenia pozycji TAK proszę podać
Pojemność: ……..m3
pojemność kompostownika)
Czy na nieruchomości wskazanej w części C
wytwarzany jest popiół
TAK

NIE

NIE

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w
Zawierciu, ul. Leśna 2 danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego (dotyczy osób fizycznych).
……………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………………..
(czytelny podpis składającego deklarację)

G. ADNOTACJE URZĘDOWE

Objaśnienia:
1) Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy,
najemców lokali oraz jednostki organizacyjne lub osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu.
W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
2) Wypełnia
właściciel
nieruchomości
na
terenie,
której
zamieszkują
mieszkańcy
(również
w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza).
3) Pod pojęciem mieszkańca rozumie się osobę fizyczną mającą na terenie gminy Zawiercie miejsce zamieszkania w
rozumieniu art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych
ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14) – „Miejsce zamieszkania” to miejsce, w którym osoba
zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z
wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi”.
4) Pod pojęciem selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych rozumie się gromadzenie i
odbieranie odpadów w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na:
 Papier i tektura
 Tworzywa sztuczne , metale i odpady wielomateriałowe
 Szkło
 Odpady biodegradowalne (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)
 Pozostałe odpady zmieszane pozbawione frakcji wymienionych powyżej

1.

2.

3.

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn.
zm.)
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2012
poz. 391 z późn. zm.) „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.”
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 Prezydenta Miasta Zawiercie 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.

