UCHWAŁA NR XX/143/12
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz
z wykazem dokumentów potwierdzajacych dane w niej zawarte, a w szczególności:
1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez
odpowiednie instytucje, w szczególności:
a) domy spokojnej starości,
b) domy dziecka,
c) zakłady karne,
d) placówki opieki zdrowotnej,
e) jednostki wojskowe,
f) administratorów budynków w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym,
zamieszkujących poza gminą,
g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.
2) kopia faktury za zużycie wody na terenie posesji.
§ 2.
Deklaracje, o których mowa, właściciele lub zarządcy nieruchomości zobowiązani są złożyć
w terminie:
1) do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji,
3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na
terenie posesji lub przystąpienia, bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
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§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady
Jerzy Mazur
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Załącznik
do Uchwały Nr XX/143/12
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 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 r. poz. 391 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) oraz, w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
w których ustanowiono odrębną własność lokali, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany
Termin składania: ……………………………….

A.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Nazwisko / Nazwa pełna

3. Pierwsze imię, drugie imię

4. Data urodzenia

5. Imię ojca

7. Identyfikator PESEL/REGON

6. Imię matki

8. Numer telefonu

9. Adres e-mail
10. Podmiot składający
1. właściciel
2. współwłaściciel
3. użytkownik wieczysty
4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
5. inny podmiot władający nieruchomością

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

17. Numer lokalu

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby wpisany w części
B.2.)
21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Numer domu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta

27. Numer lokalu

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
31. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. pierwsza deklaracja
2. nowa deklaracja składana ze względu zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. korekta deklaracji

D. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
32. Ilość nieruchomości , dla których właściciel składa deklarację ( jeśli wartość jest większa niż 1, należy dołączyć jako załącznik
,deklarację dla każdej kolejnej nieruchomości)

00 00
33. Ulica
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34. Numer domu

35. Numer lokalu

36. Kod Pocztowy
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37. Typ nieruchomości
1. nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
2. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
3. nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
38. Oświadczam, że liczba mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość, o której mowa w części D, wynosi :

39. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi1) wynosi :

000

0000

0

złotych

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
40. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części
D , są gromadzone w następujących pojemnikach

41. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi2) wynosi

0,12 m3 – szt.
0,24 m3 – szt.
0,5 m3 – szt.
1,1 m3 – szt.
7 m3
– szt.

000

0000
0000
0000
0000
0000

0 złotych

Prowadzę następujący rodzaj działalności :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
w ramach której, na dzień złożenia deklaracji:
1. jest zatrudnionych pracowników .................................................
2. w szkole/ przedszkolu uczy się uczniów/ dzieci.............................
3. lokal handlowy ma powierzchnię (m2)............................................
4. lokal gastronomiczny posiada miejsc konsump.............................
5. posiada łóżek noclegowych .........................................................

Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
42. Oświadczam, że liczba mieszkańców zamieszkujących
43. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
nieruchomość, o której mowa w części D wynosi :
komunalnymi2) wynosi :

000

0

00

00

złotych

Oświadczam, że na terenie części nieruchomości wskazanej w
części D, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, są one gromadzone w następujących
pojemnikach
0,12 m3 – szt. 00 00
0,24 m3 – szt. 000 0
0,5 m3 – szt. 00 0
1,1 m3 – szt. 00 0
7 m3
– szt. 00 00

Prowadzę następujący rodzaj działalności :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
w ramach której, na dzień złożenia deklaracji:
1. jest zatrudnionych pracowników .................................................
2. lokal handlowy ma powierzchnię (m2)............................................
3. lokal gastronomiczny posiada miejsc konsump.............................
4. posiada łóżek noclegowych ..........................................................

Wypełniają właściciele każdego z typów nieruchomości
44. Oświadczam, na terenie nieruchomości wskazanej w części D:
1. prowadzę selektywne zbieranie odpadów komunalnych
2. nie prowadzę selektywnego zbierania odpadów komunalnych

F.

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

F.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
45. Nazwisko / Nazwa pełna

46. Pierwsze imię, drugie imię
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47. Data urodzenia

48. Imię ojca

50. Identyfikator PESEL / REGON

51. Numer telefonu

49. Imię matki

52. Adres e-mail

F.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA
53. Kraj

54. Województwo

55. Powiat

56. Gmina

57. Ulica

58. Numer domu

60. Miejscowość

61. Kod pocztowy

62. Poczta

59. Numer lokalu

F.3 ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż adres
zamieszkania wpisany w części F.2.)
63. Kraj

64.Województwo

65. Powiat

66. Gmina

67. Ulica

68. Numer domu

70. Miejscowość

71. Kod pocztowy

72. Poczta

69. Numer lokalu

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
73. Imię
74. Nazwisko
75. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok)

H.
Lp.
1.

76. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby
właściciela nieruchomości

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Nazwa załącznika

Ilość załączników

2.
3.
4.

I.

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
77. Uwagi organu podatkowego

78. Data (dzień/miesiąc/rok)

J.

79. Podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE
1) W poz.39, należy wskazać iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość ,wskazaną w poz.38, oraz stawki x.
2) W poz.41, należy wskazać sumę wyników mnożenia określonych w poz.40 ilości pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi
na nieruchomości wskazanej w części D, przez odpowiednie stawki :
a) gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny : dla pojemności 0,12m3 - stawka x; dla poj. 0,24m3-stawka x; dla
pojemności 0,50m3- stawka x; dla pojemności 1,1 m3- stawka x dla pojemności 7,0m3- stawka x
b) gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: dla pojemności 0,12m3 - stawka x; dla poj. 0,24m3-stawka x; dla
pojemności 0,50m3- stawka x; dla pojemności 1,1 m3- stawka x dla pojemności 7,0m3- stawka x
3) W poz. 43 należy wskazać sumę:
- iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość ,wskazaną w poz.42, oraz stawki x oraz
- określonych w poz.42 ilości pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości wskazanej w części D
(tj. ilości opróżnień tych pojemników w miesiącu ), przez odpowiednie stawki:
a) gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny : dla pojemności 0,12m3 - stawka x; dla poj. 0,24m3-stawka x; dla
pojemności 0,50m3- stawka x; dla pojemności 1,1 m3- stawka x dla pojemności 7,0m3- stawka x
b) gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: dla pojemności 0,12m3 - stawka x; dla poj. 0,24m3-stawka x;
c)
dla pojemności 0,50m3- stawka x; dla pojemności 1,1 m3- stawka x dla pojemności 7,0m3- stawka x

Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111 poz. 765 z poźn.
zm.) :
„ Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie
składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych
nimi danych , podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe”.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.).
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
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