Projekt

UCHWAŁA NR ........./2013
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie: częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr
325/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr
142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.
391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:
§1
W uchwale Rady Miasta Siemianowice Śląskie nr 325/2012 z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się
następujące zmiany:
1. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie nadane
załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
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§4
Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem
www.um.siemianowice.pl.

Przewodniczący
Rady Miasta
Siemianowic
Śląskich
Adam Cebula
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miasta zobowiązana jest
do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji
o wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstającymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy.
Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie uchwały Rady Miasta Siemianowic
Śląskich nr 325/2012 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości do zaproponowanej nowej uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadóww
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynikającej między innymi ze sztywnego ustalenia
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
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NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKIM
KOLOREM
1.

PESEL/REGON zobowiązanego do złożenia deklaracji

załącznik do uchwały nr …….../2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia
……………………………………………

D0-2

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości

data wpływu do Urzędu

niezamieszkanych, na których powstają odpady
komunalne oraz w części niezamieszkanych, na
których powstają odpady komunalne

Podstawa prawna

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

Nazwa organu
właściwego do
przyjęcia deklaracji

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Miejsce składania

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, 41-100 Siemianowice Śląskie lub
ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

Składający

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Termin składania

Pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia
31.03.2013 r., po tym terminie w ciągu 14 dni od dnia zmiany stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych dla
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a także w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiły
zmiany uzasadniające dokonanie korekty deklaracji

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i siedziba
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, 41-100 Siemianowice Śląskie lub ul. Jana Pawła II 10,
41-100 Siemianowice Śląskie
Cel złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
złożenie deklaracji

korekta deklaracji (data zmian powodujących korektę) ____-____-______

UZASADNIENIE WNIOSKU O DOKONANIE KOREKTY
…………………………………………………………………………………………………………………………...
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B. DANE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B.1 STATUS PRAWNY ZOBOWIĄZANEGO (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE
OSOBA FIZYCZNA
2.

Nazwisko

3.

Pierwsze imię

4. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

POZOSTAŁE PODMIOTY
5.

Pełna nazwa

7.

Imię i Nazwisko osoby/osób upoważnionej
/upoważnionych do reprezentowania
(należy dołączyć dokument potwierdzający
uprawnienie)

8.

Numer telefonu

6.

NIP

9.

e – mail

B.3 DANE DOTYCZĄCE ZAMIESZKANIA (osoby fizyczne)/SIEDZIBY (pozostałe podmioty)

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu

16. Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

C. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

19. Gmina

20.Ulica

21. Numer domu

22 .Numer lokalu

Siemianowice
Śląskie
C.2 LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ODPADY
23. Oświadczam, iż pojemniki na odpady komunalne znajdują się (należy określić miejsce):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………..

——————————————————————————————————————————————————
Id: BLDQG-WLDKF-NPGTL-LHMBO-YCOGU. Projekt
Strona 5

C.3 INFORMACJE DOTYCZĄCE GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

OŚWIADCZAM, IŻ: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
NIERUCHOMOŚĆ JEST WYPOSAŻONA W KOMPOSTOWNIK
TAK O POJEMNOŚCI …………. M3

NIE

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D.1 OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI
użytkuję nieruchomość, na której
odpady powstają stale w ciągu roku (w
przypadku zaznaczenia pola należy
obliczyć opłatę miesięczną bez
podziału na okresy w roku – D.1.1

użytkuję nieruchomość, na której odpady komunalne:
powstają w innej ilości w okresie 1.03 – 31.10 i w innej ilości w
okresie 01.11. – 28/29.02, zgodnie z zapisami Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice
Śląskie (w przypadku zaznaczenia pola należy obliczyć opłatę
miesięczną osobno dla każdego okresu w roku - D.1.2 i D.1.3)
powstają w innej ilości w okresie poza tzw. feryjnym (01.09 –
30.06 lub 01.10 – 30.06) i w innej ilości w okresie tzw. feryjnym
(01.07. – 31.08 lub 01.07 – 30.09) zgodnie z zapisami Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice
Śląskie (w przypadku zaznaczenia pola należy obliczyć opłatę
miesięczną osobno dla każdego okresu w roku - D.1.2 i D.1.3)

D.1.1 Obliczenie wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości,
na której odpady powstają stale w ciągu roku
24. Wielkość 25. Stawka opłaty 26. Przeznaczenie 27. Liczba
28. Krotność
29. opłata miesięczna w
pojemników za odbiór
pojemnika
pojemników 2) wywozu w ciągu okresie w zł (poz. 25 x poz. 27
pojemnika w zł 1)
miesiąca 3)
x poz. 28)

80 l

na odpady
zmieszane
na odpady ulegające
biodegradacji

…

na odpady
zmieszane
na odpady ulegające
biodegradacji
na odpady
zmieszane
na odpady ulegające
biodegradacji
na odpady
zmieszane
na odpady ulegające
biodegradacji

Razem

30.
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D.1.2 Obliczenie wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości,
na której odpady powstają w innej ilości w okresie od 1 marca do 31 października lub w okresie poza tzw.
feryjnym (01.09 – 30.06 lub 01.10. – 30.06) w rozumieniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Siemianowice Śląskie (dotyczy placówek oświatowych tzw. feryjnych np. szkoły
podstawowe)
31. Wielkość 32. Stawka opłaty 33. Przeznaczenie 34. Liczba
35. Krotność
36. opłata miesięczna w
pojemników
za odbiór
pojemnika
pojemników 2) wywozu w ciągu okresie w zł (poz. 32 x poz. 34
pojemnika w zł 1)
miesiąca 3)
x poz. 35)

80 l

na odpady
zmieszane
na odpady ulegające
biodegradacji

…

na odpady
zmieszane
na odpady ulegające
biodegradacji
na odpady
zmieszane
na odpady ulegające
biodegradacji
na odpady
zmieszane
na odpady ulegające
biodegradacji

Razem

37.

D.1.3 Obliczenie wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości,
na której odpady powstają w innej ilości w okresie od 1 listopada do 28/29 lutego lub w okresie tzw.
feryjnym (01.07. – 31.08 lub 01.07 – 30.09) w rozumieniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Siemianowice Śląskie (dotyczy placówek oświatowych tzw. feryjnych np. szkoły
podstawowe)
38. Wielkość 39. Stawka opłaty 40. Przeznaczenie 41. Liczba
42. Krotność
43. opłata miesięczna w
pojemników
za odbiór
pojemnika
pojemników 2) wywozu w ciągu okresie w zł (poz. 39 x poz. 41
pojemnika w zł 1)
miesiąca 3)
x poz. 42)

80 l

na odpady
zmieszane
na odpady ulegające
biodegradacji

…

na odpady
zmieszane
na odpady ulegające
biodegradacji
na odpady
zmieszane
na odpady ulegające
biodegradacji
na odpady
zmieszane
na odpady ulegające
biodegradacji

Razem

44.
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Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na zasadach
określonych w odrębnej uchwale.
E. POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2005 r., nr 299, poz. 1954 ze zm.).

F. ZAŁĄCZNIKI
1. ……………………………………………………………………………………...
2. ……………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą.

……………………………………………….

……………………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDU

Objaśnienia
1) wysokości stawek opłat zostały ustalone w uchwale w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) nie mniejsza niż określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Siemianowice Śląskie,
3) zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie,

Krotność wywozu odpadów komunalnych w ciągu miesiąca należy ustalać w następujący
sposób:
Częstotliwość odbierania odpadów:

Krotność wywozu w ciągu miesiąca:

jeden raz na dwa tygodnie

2,17

jeden raz w tygodniu

4,34

dwa razy w tygodniu

8,67
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