Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/191/16
Rady Miasta Przeworska
z dnia 23 czerwca 2016 r.

1.

Numer dokumentu:

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi,
drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 250)
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, a także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością na których powstają odpady komunalne.
Termin składania:
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych/ 14 dni – 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.
Miejsce składania: Urząd Miasta Przeworska, 37 – 200 Przeworsk, Jagiellońska 10.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2.

Nazwa i adres siedziby organu do którego należy złożyć deklarację
BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA
37-200 Przeworsk, Jagiellońska 10

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(wraz z korektą deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa)
3.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja

□ korekta deklaracji

□ zmiana danych zawartych w deklaracji

…………………………………………………….…...............................……………………………….………................................................
(dzień – miesiąc – rok zdarzenia powodującego konieczność złożenia korekty deklaracji)
C. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu : (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel
□ współwłaściciel
□
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością

użytkownik wieczysty

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi oraz właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi)
5.

□

Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE (dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych)
6.

Nazwisko

7.

Imię

8.

PESEL

9.

Data urodzenia (dzień– miesiąc – rok)

-

-

10. Ulica

11. Nr domu

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

16. Numer telefonu (fakultatywnie)

12. Nr lokalu

15. Poczta
17. Adres e-mail (fakultatywnie)

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
(dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
18. Pełna nazwa (pieczęć firmowa)
19. Numer NIP
20. Identyfikator REGON
21. Ulica (adres siedziby)

22. Nr domu

23. Nr lokalu

24. Miejscowość

25. Kod pocztowy

26. Poczta

27. Numer telefonu (fakultatywnie)

28. Adres e-mail (fakultatywnie)

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI
29. Województwo

30. Powiat

31. Gmina

32. Ulica

33. Nr domu

35. Miejscowość

34. Nr lokalu

36. Kod pocztowy

37. Poczta

D.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
38. Ulica

39. Nr domu

40. Nr lokalu

41. Adres odbioru odpadów komunalnych (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości na której powstają odpady)
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
42. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4 niniejszej deklaracji odpady gromadzone są w sposób:

□

□ nieselektywny

selektywny
E.1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
Ilość osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.4

43.
………………………….
(liczba mieszkańców)

Stawka opłaty za 1 osobę na miesiąc
44.
(określona w odrębnej uchwale Rady Miasta Przeworska w sprawie wysokości opłaty za
………………………….
gospodarowanie odpadami komunalnymi)
(stawka opłaty)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
45.
(Iloczyn pola 43 i 44)
…………………………..
(wyliczona opłata)
E.2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
120l
ILOŚĆ POJEMNIKÓW
ILOŚĆ
WYWOZÓW
MIESIĄCA
STAWKA OPŁATY

W

SKALI

240l

1100l

7000l –KP7

worek 120l

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

KWOTA OPŁATY ZA POJEMNIK 120L (iloczyn poz. 46, 51 oraz 56)

61.

KWOTA OPŁATY ZA POJEMNIK 240L (iloczyn poz. 47, 52 oraz 57)

62.

KWOTA OPŁATY ZA POJEMNIK 1100L (iloczyn poz. 48, 53 oraz 58)

63.

KWOTA OPŁATY ZA POJEMNIK 7000L – KP7 (iloczyn poz. 49, 54 oraz 59)

64.

KWOTA OPŁATY ZA WOREK 120L (iloczyn poz. 50, 55 oraz 60)

65.

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na 66.
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (SUMA POZYCJI 61-65)
E.3. NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SUMA POZYCJI 45 i 66)
67.
E.4. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE – W TYM ZA DZIAŁKI NA TERENIE
OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
Ilość działek
Ryczałtowa roczna stawka opłaty
Wysokość rocznej opłaty
(iloczyn poz. 68 i 69)
68.
69.
70.
F. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W KOMPOSTOWNIK
Czy nieruchomość wskazana w części D.4 niniejszej deklaracji
posiada kompostownik (zaznaczyć właściwy kwadrat):
G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

71.

□ TAK

72.

□ NIE

73. Wykaz dokumentów które zostały dołączone do niniejszej deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat):

□ oświadczenie o przebywaniu poza miejscem nieruchomości, której dotyczy deklaracja;
□ oświadczenie potwierdzające, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie –
w przypadku deklaracji składanych przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;

□ informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej na nieruchomości - w przypadku deklaracji składanych
przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych;

□

oświadczenie potwierdzające zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej lub likwidacji, w odniesieniu
do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;

□ pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający reprezentowanie właściciela nieruchomości.
H.

UZASADNIENIE KOREKTY DEKLARACJI

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJACEJ
74. Miejscowość, data:

75. Czytelny podpis/pieczątka:

POUCZENIE
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnie ze stanem faktycznym.
Niniejsza deklaracja, zgodnie z art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2016 poz. 250) stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
J. ADNOTACJE URZĘDU
76. Osoba przyjmująca/sprawdzająca deklarację:

77. Data i podpis osoby weryfikującej:

Objaśnienia:
Część B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Kwadrat oznaczony „pierwsza deklaracja” - zaznacza właściciel nieruchomości, który jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta
Przeworska deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, jednocześnie wpisując datę
powstania obowiązku ponoszenia opłaty.
Kwadrat oznaczony „korekta deklaracji” - ma celu poprawienie błędu popełnionego przy poprzednim sporządzaniu deklaracji. Może
dotyczyć każdej pozycji deklaracji, jak np. dane osoby składającej deklarację, dane adresowe, czy pozycji dotyczącej deklarowanych
podstaw obliczenia opłaty. Właścicielom przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.
poz. 613). Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn złożenia
korekty (w części H)
Kwadrat oznaczony „zmiana danych zawartych w deklaracji” - zaznacza się składając deklarację 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 nową (czyli aktualizację poprzedniej)
deklarację do Burmistrza Miasta Przeworska w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (m.in. zmiana ilości osób zamieszkujących
nieruchomość - w przypadku nieruchomości zamieszkałych, bądź zmiana ilości, pojemności pojemników czy częstotliwości odbioru
pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych - w przypadku nieruchomości niezamieszkałych). Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Wyjątek stanowi
sytuacja, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje jedynie przez część miesiąca: opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym
miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
Część C. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
W poz. 4 należy zaznaczyć kwadrat wybierając rodzaj podmiotu, który składa deklarację.
Część D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Osoba fizyczna - prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób
prawnych. Pozycję zaczajają również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale nie będące wspólnikami spółki cywilnej.
Osobami prawnymi są np. organizacje społeczne i podmioty gospodarcze, którym obowiązujące prawo przyznaje osobowość prawną, a tym
samym są podmiotami praw i obowiązków. Wyznacznikiem posiadania osobowości prawnej jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Osobami prawnymi są m.in.: spółki kodeksu handlowego, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, itd.
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - jednostki nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające na mocy
ustaw zdolność prawną. Takimi jednostkami są np. wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, przedszkola i spółki osobowe (np. jawne,
komandytowe, partnerskie), stowarzyszenia zwykłe, itd.
Część D.1. i D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
W tej części należy wpisać adres zamieszkania osoby/adres podmiotu składającego deklarację. Dodatkowo w tej części można podać
nr telefonu lub/i adres e-mail. Dane te umożliwiają szybki kontakt ze składającym deklarację w razie zaistnienia niejasności bądź
nieprawidłowości w złożonej deklaracji.
W częściach tych należy również umieścić dane składającego deklarację oraz identyfikator w postaci:
• PESEL - w przypadku osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
• NIP bądź REGON - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych.
W przypadku składania deklaracji przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej, w tej części należy umieścić dane spółdzielni oraz w części I
opatrzyć podpisami osób upoważnionych do reprezentowania spółdzielni. W przypadku składania deklaracji przez wspólnotę mieszkaniową,
w której powołano zarząd, w tej części należy umieścić dane wspólnoty oraz w części I opatrzyć podpisami - w sytuacji, gdy zarząd jest
kilkuosobowy – przynajmniej dwóch członków zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.
W przypadku wspólnoty mieszkaniowej, w której zarząd nieruchomością wspólną został powierzony określonej osobie fizycznej lub
prawnej, wówczas w tej części należy umieścić dane osoby reprezentującej oraz w części I opatrzyć podpisem przedstawiciela wspólnoty
mieszkaniowej.
Część D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI
Na adres ten kierowana będzie korespondencja z urzędu.
Część E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, w części E.1 właściciele nieruchomości w poz. 43 określają ilość osób zamieszkujących
nieruchomość oraz w poz. 45 wyliczają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi określono w uchwale Rady Miasta Przeworska w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność powodująca powstawanie odpadów komunalnych,
właściciel nieruchomości oblicza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn ilości pojemników o określonej
pojemności, częstotliwości wywozu w miesiącu oraz stawki opłaty za pojemnik, określonej w uchwale Rady Miasta Przeworska.
W przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkała, a w części niezamieszkała i w niej powstają odpady komunalne, właściciel
nieruchomości oblicza wysokość opłaty jako sumę opłaty wykazanej w części E.1 (przeznaczonej do obliczenia opłaty dla nieruchomości
zamieszkałych) i opłaty wskazanej w części E.2 (przeznaczonej do obliczania opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają
odpady).
W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, właściciel składa deklarację i w części E.4 określa liczbę domków letniskowych
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, roczną ryczałtową stawkę opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Iloczyn obu składników określa wysokość rocznej opłaty, którą należy uiścić
Część G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
W tej części należy zaznaczyć rodzaj dołączonych do deklaracji dokumentów, potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
Część H. UZASADNIENIE KOREKTY DEKLARACJI
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn złożenia korekty – czym
jest spowodowana korekta.
Część I. PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJACEJ
Ta część przeznaczona jest do podpisania deklaracji przez właściciela nieruchomości. Deklaracja może być podpisana także przez
pełnomocnika właściciela nieruchomości. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z deklaracją w oryginale lub
w formie uwierzytelnionego odpisu.
Część J. ADNOTACJE URZĘDU
Wypełnia organ przyjmujący deklarację.

