UCHWAŁA NR XVII/113/15
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515), w związku z art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, poz. 87, poz. 122, Dz. U. z 2015 r. poz. 1688,
poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688, poz. 1793), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określonej w Uchwale Nr XLII/375/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także
informacji o terminach i miejscu składania deklaracji (Dz. U. Woj. Opol. z 2014 r. poz.1078)
§ 2. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Format elektronicznych deklaracji określony jest w formacie danych: DOC, DOCX, PDF.
3. Deklarację jako załącznik należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy
i Miasta w Ozimku dostępnej na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://www.epuap.gov.pl).
4. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzającym profilem
zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.).
5. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie danych DOC, DOCX, PDF,
określa załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku
Krzysztof Kleszcz
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/113/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 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
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593)

Składający:

Właściciele
nieruchomości
zamieszkałych
oraz
właściciele
nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (właściciele nieruchomości w
rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bądź 14 dni
od dnia wystąpienia zmian będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Pierwszy termin składania niniejszej deklaracji do 30 maja 2014 r.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu
BURMISTRZ OZIMKA
UL. KS. JANA DZIERŻONA 4B
46-040 OZIMEK
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
 pierwsza deklaracja

 zmiana danych w deklaracji1

 korekta deklaracji2

W przypadku zmiany danych podać datę powstania zmiany: ………………………………… (miesiąc-rok)
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOZENIA DEKLARACJI

3. Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
 właściciel
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty
 zarządca nieruchomości
 posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny
C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Pola oznaczone* dotyczą właścicieli nieruchomości będących osobami
fizycznymi

Pola oznaczone** dotyczą pozostałych właścicieli nieruchomości,
w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE – pola oznaczone*** zawierają informacje nieobowiązkowe

4. Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
 osoba fizyczna  osoba prawna
 jednostka organizacyjna
5. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię / Pełna nazwa
*

 spółka nieposiadająca osobowości prawnej

**

6. Imię ojca, imię matki * / Nazwa skrócona **

1

Zmiana danych dotyczących podmiotu składającego deklarację.
Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji oraz zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty (np. zmiana sposobu zbierania odpadów, zmiana liczby mieszkańców, zmiana ilości wytwarzanych odpadów). Wraz z korektą
deklaracji składający ma obowiązek złożenia pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
2
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7. PESEL* / NIP **

8. Identyfikator REGON **

9. Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) **

10. Numer telefonu***

11. Adres email***

Adres zamieszkania* / Adres siedziby **
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Kod pocztowy

21. Miejscowość

22. Poczta

18. Nr lokalu

23. Współwłaściciel / Pełnomocnik – nazwisko, pierwsze imię, drugie imię* / Pełna nazwa **
24. Imię ojca, imię matki * / Nazwa skrócona **

25. PESEL* / NIP **

26. Identyfikator REGON **

27. Numer Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) **

28. Numer telefonu***

29. Adres email***

Adres zamieszkania* / Adres siedziby **
30. Kraj

31. Województwo

32. Powiat

33. Gmina

34. Ulica

35. Nr domu

37. Kod pocztowy

38. Miejscowość

39. Poczta

36. Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 3
40. Miejscowość

42. Nr domu/nr lokalu/nr działki
(w przypadku nie nadania nr domu)

41. Ulica

E. Nieruchomość wskazana w części D jest : ( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat )

 zamieszkała / czasowo zamieszkała

 niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne

(nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz domki (nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty
letniskowe oraz budynki czasowo zamieszkałe)
użyteczności publicznej, szkoły, ogródki działkowe, targowisko, cmentarz itp.)

właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F i G.3

właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział G

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej 43.
deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny4

 TAK



NIE

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5
3
4

5

W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje, dla każdej nieruchomości.
Opis selektywnego gromadzenia odpadów znajduje się w obowiązującym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Ozimek”, dostępnym na stronie internetowej www.ozimek.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek w pokoju nr 217.
Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawek takiej opłaty oraz w
sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności dostępnych na stronie internetowej www.ozimek.pl
oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek.
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F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 6.

Łączna liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym:
………………… osób.

F.1.

w tym liczba mieszkańców
w gospodarstwie domowym7

Miesięczna stawka opłaty za jedną osobę

Wysokość
miesięcznej opłaty

46.
11,00 zł
16,00 zł
jeżeli zaznaczono TAK w poz. 43 jeżeli zaznaczono NIE w poz. 43

47.
…………………… zł
Poz. 44 x 45 lub 44 x 46

Miesięczna stawka opłaty za jedną osobę

Wysokość
miesięcznej opłaty

( nie więcej niż cztery osoby)
44.

45.
…………………….

F.2.

w tym liczba mieszkańców
w gospodarstwie domowym7
liczącym więcej niż cztery osoby
( podać liczbę osób powyżej czterech)

48.

49.
…………………….

50.
51.
1,00 zł
16,00 zł
…………………… zł
jeżeli zaznaczono TAK w poz. 43 jeżeli zaznaczono NIE w poz. 43 Poz. 48 x 49 lub 48 x 50

Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarstwo domowe

52.
…………………… zł

Suma kwot z poz. 47 i poz. 51

G. Dane dotyczące nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady.
G.1. Podstawa wyliczenia opłaty przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, którą prowadzący
działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający, zobowiązani są dostosować do swych indywidualnych potrzeb,
spełniając następujące normy ustalone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek”:
a) dla szkół, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze (w tym zakładów opieki zdrowotnej, przychodni) - 3 l na każdego ucznia,
dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal, a dla szpitali i domów pomocy społecznej - zgodnie ze
zgłoszoną ilością, lecz nie mniej niż 15 l na łóżko/tydzień – podać liczbę uczniów/dzieci/pracowników: ………………… , - podać liczbę
łóżek: ……………….. ,
b) dla lokali handlowych - 5 l na każde 1 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal – podać
powierzchnię całkowitą: ……………… m2,
c) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal – podać ilość
miejsc konsumpcyjnych: …………………….. ,
d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych - 11 l na osobę, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – podać liczbę zatrudnionych pracowników: …………………….. ,
e) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie od l marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem – podać
liczbę działek: …………………... ,
f) dla cmentarzy - 5 l na 10 m2 powierzchni cmentarza – podać powierzchnię: ………………… m2.

G.2. Wyliczenie opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 8
Wielkości

6

7
8

Liczba

Stawka opłaty za pojemnik

Częstotliwość wywozu

Wysokość miesięcznej

W przypadku wspólnot mieszkaniowych należy dołączyć załącznik, w którym do każdego budynku wielolokalowego przyporządkowana zostanie
ilość zamieszkałych w nim osób (w postaci tabeli zawierającej następujące elementy: liczbę porządkową, adres nieruchomości, numer mieszkania,
ilość zamieszkałych osób) oraz plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników na odpady komunalne. Dla
każdej nieruchomości, dokument potwierdzający zamieszkanie w innym miejscu niż miejsce zameldowania w przypadku wykazywanie innej liczby
osób niż zameldowanych na pobyt stały i czasowy, bądź oświadczenie w tym zakresie.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 277).
Na przykład: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, hotele, ogródki
działkowe, cmentarze, targowiska, itp.
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pojemników
na odpady
komunalne
[m3]

w które wyposażona
jest nieruchomość 9

pojemników

1

2

miesięcznie
jeżeli zaznaczono
TAK w poz. 43

jeżeli zaznaczono
NIE w poz. 43

3

4

0,06

2,00

--------

0,12

5,00

10,00

0,24

10,00

20,00

1,1

44,00

89,00

7,0

281,00

563,00

opłaty
(kolumna 2 x kolumna 3 x
kolumna 5 lub
kolumna 2 x kolumna 4 x
kolumna 5)

5

6

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny 6)

G.3. Okres wytwarzania odpadów – ilość miesięcy, w których powstały cały rok □
styczeń

□

na danej nieruchomości odpady komunalne (dotyczy również osób fizycznych kwiecień □
przebywających czasowo na danej nieruchomości – wypełniają one część F lipiec □
deklaracji oraz zaznaczają miesiące, w których przebywają na nieruchomości).
październik □

luty
maj
sierpień
listopad

53.
.…...................... zł

□
□
□
□

marzec
czerwiec
wrzesień
grudzień

□
□
□
□

H. Dane uzupełniające

 TAK
Czy nieruchomość wskazana w części D niniejszej deklaracji wyposażona
jest w kompostownik?

Zgłaszam zapotrzebowanie
na pojemnik na bioodpady:

(w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK”, proszę podać pojemność kompostownika)

.…................. m³
Czy na nieruchomości wskazanej w części D deklaracji
wytwarzane są popioły?

 NIE

 TAK

 120 l

 240 l

 NIE

I. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
Nazwa załącznika

Ilość egzemplarzy

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię

9

Imię

Zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne o odpowiedniej pojemności ujęte zostały w obowiązującym „Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek” dostępnym na stronie internetowej www.ozimek.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w
pokoju nr 217.
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Nazwisko

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

(pieczątka) składającego
reprezentującej (niepotrzebna skreślić)

Podpis

deklarację

/

osoby Podpis (pieczątka) składającego deklarację / osoby reprezentującej (niepotrzebna
skreślić)

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie :
1.

2.

3.

W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015).
W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz
Ozimka określi w drodze decyzji , wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami , biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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