Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/42/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYPEŁNIĆ TYLKO POLA JASNE. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.

1. Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 roku poz. 391).
2. Formularz przeznaczony dla właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
3. Miejsce i forma składania:
 w formie pisemnej - Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub
 w formie elektronicznej - za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem
www.epuap.gov.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ws@um.ostrowiec.pl pod warunkiem
opatrzenia deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym.
4. Składający deklarację: właściciel nieruchomości.
5. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością (art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.).
6. Deklaracja dotyczy jednej nieruchomości.
7. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali,
obowiązek złożenia deklaracji obciąża 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 (art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.).
8. Gmina ma prawo weryfikowania informacji zawartych w deklaracji, np. na podstawie średniego zużycia ilości wody na
jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, liczby osób zameldowanych, itp.

CZĘŚĆ A
A.I. RODZAJ DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć poprzez postawienie „X”)

PIERWSZA DEKLARACJA1)

ZMIANA DANYCH 2)
data powstania zmiany danych ......................................................
(dzień – miesiąc – rok)

A.II. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ:

NAZWA (nie dotyczy osób fizycznych):

NAZWISKO:

PESEL (dot. osób fizycznych):

NIP (nie dotyczy osób fizycznych):

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO:

E-MAIL:

A.III. ADRES ZAMELDOWANIA / SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ:

WOJEWODZTWO:

POWIAT:

GMINA:

ULICA / OSIEDLE:

NR DOMU/NR LOKALU:

MIEJSCOWOŚĆ:

KOD POCZTOWY:

POCZTA:
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A.IV. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

3)

KRAJ:

WOJEWODZTWO:

POWIAT:

GMINA:

ULICA / OSIEDLE:

NR DOMU/NR LOKALU:

MIEJSCOWOŚĆ:

KOD POCZTOWY:

POCZTA:

CZĘŚĆ B 4)
B.I. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
ULICA / OSIEDLE:

NR BUDYNKU:

B.II. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
(zaznaczyć poprzez postawienie „X”)

WŁAŚCICIEL

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

ZARZĄDCA

INNY, JAKI: ………………………………………......………..……

5)

B.III. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części B.I. zamieszkuje ………...…………....…....….............
(należy podać liczbę mieszkańców)

B.IV. INFORMACJA DODATKOWA6)

B.V. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIECZNEJ OPLATY
Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części B.I.:
(wybrać jedno, właściwe pole poprzez postawienie „X”)

odpady będą zbierane w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej należy przyjąć stawkę opłaty …....……... zł
odpady nie będą zbierane w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej należy przyjąć stawkę opłaty ……......…zł

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty ustalonej
przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

X
LICZBA MIESZKAŃCÓW

=
STAWKA OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Obliczona wysokość opłaty (słownie): ............................................................................................................................................ zł.
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CZĘŚĆ C.
ZAŁĄCZNIKI
1. Umowa na odbieranie odpadów komunalnych (należy obowiązkowo załączyć do pierwszej deklaracji).

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
CZĘŚĆ D.
OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 7)
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji, są zgodne z prawdą co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z określeniem wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej egzekucją (dot. osób fizycznych).

........................................................................

....................................................................

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

CZĘŚĆ E.
ADNOTACJE URZĘDU MIASTA

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia aktu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954 ze zm.).

OBJAŚNIENIA
1) właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację do dnia
31 maja 2013 r., a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych w dniu 31 maja 2013 r. - w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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;
3) wypełnić w przypadku, gdy różni się od danych zawartych w części A.III.;
4) wypełnić tylko dla jednej nieruchomości;
5) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. najemca, użytkownik, posiadacz samoistny);
6) składający deklarację może złożyć dodatkowe wyjaśnienia dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
określonej w części B.III. oraz przedstawić ewentualne dokumenty potwierdzające te informacje. Dokumenty te należy
wykazać w części C. i załączyć do deklaracji.
7) niewłaściwe skreślić. W przypadku, gdy deklarację składa pełnomocnik, do deklaracji należy dołączyć dokument
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
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Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

