UCHWAŁA NR XXXVIII/324/2013
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/277/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228),
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIII/277/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek
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Załącznik do uchwały nr XXXVIII/324/2013
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2013 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

LUB

RĘCZNIE,

DUŻYMI,

________________________________________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

w

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, a także dla:
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych
i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych
podmiotów władających nieruchomością

Termin składania:

Pierwszy termin składania do 31 marca 2013 roku, a także w terminie 14
dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie
obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
opłaty

Miejsce składania:

Urząd Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec
Biuro Obsługi Interesanta

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Prezydent Miasta Bolesławiec

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□

pierwsza deklaracja

□

zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji …………….……………………
(data zaistnienia zmiany)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel nieruchomości

□ współwłaściciel nieruchomości

□ użytkownik wieczysty
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. składającego deklarację niebędącego osobą
fizyczną)

4. PESEL (dot. osób fizycznych)

5. REGON (nie dot. os. fizycznych)

7. Nr KRS (nie dot. osób fizycznych)
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6. NIP (nie dot. osób fizycznych)

8. Klasa PKD (nie dot. osób fizycznych)
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C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

15. Nr lokalu

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI
Podać w przypadku, gdy jest inny, niż adres zamieszkania / adres siedziby składającego deklarację

19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

25. Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC, NA KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE i SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
29. Ulica
30. Nr domu

31. Nr lokalu

32. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji, odpady komunalne
gromadzone będą w sposób1

□ selektywny

□ nieselektywny

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
33. Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ zamieszkała *

□ niezamieszkała **

□ w części zamieszkała
oraz w części
niezamieszkała ***

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji
zamieszkuje:
1)

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczać będzie opłatę za odprowadzenie odpadów zmieszanych
wraz z należnymi odsetkami.
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……………………………….. (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość)
35. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :
……….………..……………………..
(liczba mieszkańców podana w pkt. 34)

x ………….………..….. = ………….……. zł/miesiąc
(stawka opłaty)2

(słownie złotych: …………………………………………………….....….………………………..)

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.

36. Zakres prowadzonej działalność gospodarczej:

……………………………………..………………………………………………………………
(należy opisać prowadzoną działalność)

na której znajduje się/pracuje (należy podać ilość):
a)
b)
c)
d)
e)

pracowników
………………. osób
uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku
..………………osób
miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym i itp. ………………..osób
łóżek w szpitalu, domu opieki, hotelu
………………..osób
inne3…………………………………………………………………………....osób

37. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane
są w pojemnikach4:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pojemność 110 l:
pojemność 120 l:
pojemność 240 l:
pojemność 1100 l:
pojemność …….l:
pojemność …….l:

.……….szt.
….........szt.
…...…..szt.
…….….szt.
........….szt.
…….….szt.

38. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

.………….………………….. x ………….…………..…..…=………. zł

a)

(l. pojemników podana w pkt.37)

(stawka opłaty za pojemnik)5

2)

Stawka opłaty określona w odrębnej uchwale Rady Miasta Bolesławiec, dotycząca wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów
komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy
wybrać stawkę obniżoną
3)
Inne wymienione w uchwale Rady Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Bolesławiec § 7 ust 1
4)
Pojemność pojemnika wyliczona w sposób określony w uchwale Rady Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec § 7 ust 1
5)
Stawka opłaty za pojemnik określona w odrębnej uchwale Rady Miasta Bolesławiec. W przypadku wyboru metody
nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę obniżoną
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b)

.………….………………….. x ………….…………..…..…=………. zł
(l. pojemników podana w pkt.37)

c)

.………….………………….. x ………….…………..…..…=………. zł
(l. pojemników podana w pkt.37)

d)

(stawka opłaty za pojemnik)6

(stawka opłaty za pojemnik)7

.………….………………….. x ………….…………..…..…=………. zł
(l. pojemników podana w pkt.37)

(stawka opłaty za pojemnik)8

Łącznie:

………….………..……….. zł/miesiąc
(suma pozycji a-d)

(słownie złotych:.……………………….………………………………………………………….....….…...)

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ ORAZ
W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, o której mowa w dziale F, a w części
nieruchomość niezamieszkałą, o której mowa w dziale G

39. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D deklaracji, odpady komunalne
powstają w sposób określony w działach F i G
40. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi:
…….…….……….……..…... + ………….….………..…………. = ………….……….. zł/miesiąc
(wysokość opłaty z działu F)

(wysokość opłaty z działu G)

(słownie złotych: ........……………………………………………………………………….……. )

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji

……………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………….
(czytelny podpis)

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.), w przypadku, gdy właściciel
nieruchomości nie wpłaci w określonym terminie należnej kwoty wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub wpłaci jedynie część tej kwoty.
2. 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 niercuhomości 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, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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Wyjaśnienie pojęć:
* Nieruchomość zamieszkała – należy przez to rozumieć nieruchomość, która jest miejscem zamieszkania,
** Nieruchomość niezamieszkała – należy przez to rozumieć nieruchomość, która nie jest miejscem zamieszkania,
*** W części zamieszkała oraz w części niezamieszkała – należy przez to rozumieć nieruchomość, którą część zajmują mieszkańcy,
a na pozostałej niezamieszkałej na której prowadzona jest działalność, powstają odpady komunale, dla których wysokość opłaty za
gospodarowanie nimi obliczana jest zgodnie z zapisami art. 6j ust. 4 ustawy.
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Uzasadnienie
We wzorze deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi koniecznym stało
się wyeliminowanie wadliwych zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w myśl ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej określonej
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
AK/AK

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek
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