UCHWAŁA NR XL/313/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ), art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
( j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) w związku z art. 6q oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie. Wzór deklaracji stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały,
są złożyć w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim w terminie:

właściciele

nieruchomości

zobowiązani

1) do 31 października 2013 r. – dla pierwszej deklaracji;
2) po 31 października 2013 r. w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych – dla pierwszej deklaracji;
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności zmiany ilości
zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów
w sposób selektywny – dla nowej deklaracji;
4) 14 dni od dnia zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - dla deklaracji korygującej.
§ 3. 1. Deklaracje mogą być składane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej
na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) w formie załącznika zgodnego ze wzorem
udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
2. Przesyłanie dokumentów elektronicznych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej odbywać się winno
na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2013 r. poz. 235).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/299/13 Rady Miejskiej Krosna Odrzańskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy
Krosno Odrzańskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Miechowicz
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Załącznik do Uchwały Nr XL/313/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 września 2013 r.

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

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze. zm.).
SKŁADAJĄCY:
Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
MIEJSCE SKŁADANIA:
Urząd Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

A.

ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ

Burmistrz Krosna Odrzańskiego, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
……………………..….

Pierwsza deklaracja, data zaistnienia

1

2

Nowa deklaracja, data zaistnienia zmiany: …………………………

Deklaracja korygująca, data zaistnienia zmiany:
3
……………………….…………

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna / imię i nazwisko
PESEL

___________

NIP

______________
(dotyczy osoby nie będącej osobą fizyczną)

(dotyczy osoby fizycznej)

ADRES / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
( Jeśli adres/siedziba składającego deklarację jest taki sam jak adres nieruchomości, na której powstają odpady, należy pominąć pkt. D )
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (należy podać w przypadku braku numeru nieruchomości)
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości , na której powstają odpady komunalne,

SELEKTYWNY

odpady gromadzone będą w sposób ( zaznaczyć właściwy kwadrat):

NIESELEKTYWNY

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość , na której powstają odpady
komunalne:

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty):

………………………..……

……………………………..
(należy podać kwotę w zł)

CZY NIERUCHOMOŚĆ WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK
3

TAK (podać pojemność kompostownika: …………………… m )

NIE

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………..………….
(data)

…………………………..…………………………….
(podpis osoby składającej)

G. ADNOTACJE ORGANU

……………………………………….
(data)

……………………………………….
(podpis osoby przyjmującej)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze. zm.)

Objaśnienia:
1

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi po raz pierwszy do 31 października 2013 r. Ponadto właściciel nieruchomości
zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(np. zmiana ilości osób zamieszkałych, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny) lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 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

W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
(np. zmiana adresu zamieszkania, nazwiska) właściciel nieruchomości składa w ciągu 14 dni deklarację korygującą (art. 81 § 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa). Skorygowanie deklaracji j następuje po złożeniu korygującej deklaracji wraz
z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
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