Uchwała Nr XXVIII/311/2012
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 listopada 2012r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o której
mowa w ust. 1, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy
Miasta Dębica:
1) Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące osoby
zameldowane na nieruchomości, której dotyczy deklaracja zamieszkałe pod
innym adresem niż adres zameldowania ze wskazaniem miejsca aktualnego ich
zamieszkania.
2) Pełnomocnictwo

wraz

z

uiszczoną

opłatą

skarbową

w

przypadku

reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika
3) Kopia faktury za zużycie wody na terenie nieruchomości lub inny dokument
potwierdzający ilość zużytej wody na terenie nieruchomości za ostatni okres
rozliczeniowy,
3. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w Urzędzie Miejskim w Dębicy w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008).
§ 2.
Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, składa się w terminie do 31 stycznia 2013 r.

§ 3.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Dębica.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dębicy

Stanisław Leski

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/311/2012
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 listopada 2012r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391).

Składający:

władający nieruchomościami zamieszkałymi

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Organ, do którego adresowana jest deklaracja

Burmistrz Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2 , 39-200 Dębica
2. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
złożenie deklaracji

3. Data zaistnienia zmian (w przypadku korekty deklaracji)

korekta deklaracji

B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu:
osoba fizyczna
osoba prawna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
5. Sposób władania nieruchomością:
własność
współwłasność
użytkowanie wieczyste
najem, dzierżawa
zarządzanie nieruchomością
samoistne
inne
6. Nazwisko, imię (dotyczy osób fizycznych), Nazwa (dotyczy pozostałych osób)

7. Numer telefonu kontaktowego

8. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

9. Ulica

10. Nr domu

11. Nr lokalu

12. Miejscowość

13. Kod pocztowy

14. Poczta

C. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
15. Ulica

16. Nr domu

17. Nr lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

18. Nr działki

22. Charakter nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
zabudowana budynkiem jednorodzinnym (budynkami jednorodzinnymi)
zabudowana budynkiem wielolokalowym (budynkami wielolokalowymi)
23. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane
w sposób selektywny
tak

nie

24. Wyposażenie nieruchomości w kompostownik
tak

25. Pojemność kompostownika, jeżeli zaznaczono „tak” w poz. 24

nie

D. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C

26.

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca, wynikająca z uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, dla zadeklarowanego w poz.
23 sposobu gromadzenia odpadów

27.

Wysokość miesięcznej opłaty (liczbę osób wskazaną w poz. 26 należy pomnożyć 28.
przez kwotę z poz. 27)

E. ZAŁĄCZNIKI 1) 2)
29.

1)

W przypadku gdy deklarację wypełnia inna osoba niż właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca lub użytkownik lub
inny podmiot władający nieruchomością należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie
pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu zobowiązanego do złożenia deklaracji.
2)

W przypadku gdy deklarację składa współwłaściciel należy dołączyć wykaz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości,
w imieniu których składana jest deklaracja

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Składając niniejszą deklarację oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
30. Imię

31. Nazwisko

32. Data wypełnienia

33. Podpis osoby składającej deklarację

G. POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia wymaganej kwoty opłaty z poz. 28 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja
stanowić będzie podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca
1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu 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. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

H. ADNOTACJE URZĘDU

