POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/357/15
Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz.1619 z późn. zm.);
Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni:
a) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych,
b) od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podstawa prawna:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1

Nazwa i adres siedziby właściwego organu w sprawach gospodarowania odpadami komunalnymi
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno ul. Lwowska 28a

Deklarację należy składać: 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a lub 38-400 Krosno ul. Staszica 2 lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miasta Krosna na portalu „ePUAP” (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)*

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

 pierwsza deklaracja

 zmiana danych zawartych w

Data zamieszkania lub powstania odpadów komunalnych:
3

dzień - miesiąc

-

Data zaistnienia zmiany:
4
dzień - miesiąc -

rok

 korekta deklaracji

deklaracji
Data korekty:
5

rok

dzień - miesiąc

-

rok

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6

Rodzaj podmiotu

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

 właściciel, użytkownik lub posiadacz

 współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7

Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

D.2. Osoba fizyczna
8

9

Nazwisko
10

11

Data urodzenia
dzień

- miesiąc

-

Pierwsze imię, drugie imię
12

Imię ojca

13

Imię matki

Nr telefonu

rok

D.3. Podmiot nie będący osobą fizyczną
14

Nazwa

15

Numer NIP

16

17

Numer REGON

18

Nr telefonu

Adres e-mail

D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne
19

Ulica

20

Nr domu

21

Nr lokalu

22

Miejscowość

23

Kod pocztowy

24

Poczta

D.5. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny, niż adres podany w D.4.)
25

28

Kraj
Ulica

26

29

Województwo
Nr domu

27

30

Powiat
Nr lokalu
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31

32

Miejscowość

33

Kod pocztowy

Poczta

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
34

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą zbierane w sposób:

 selektywny**

 zmieszany

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Miesięczna stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Krosna Nr XI/218/15 z dnia
30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty:

35

zł/osobę

 za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny: 9,00 zł
 za odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany: 18,00 zł

(należy wpisać właściwą stawkę stosownie do oświadczenia złożonego w poz. 34)

Liczba osób*** zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.4

36

Miesięczna kwota opłaty

37

zł

(kwotę z poz. 35 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 36)

Liczba członków rodziny wielodzietnej, na których przysługuje zwolnienie z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

38

Kwota zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

39

Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu zwolnienia

40

(różnica kwoty z poz. 37 i 39)

zł
zł

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
41

Liczba i nazwy załączników:

H. PODPIS WŁAŚCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
43

42

Imię

44

Data wypełnienia deklaracji
dzień

- miesiąc

-

rok

Nazwisko

45

Czytelny podpis właściciela lub władającego nieruchomością/ osoby uprawnionej
do reprezentowania****

I. ADNOTACJE ORGANU

46

Data
(dzień - miesiąc - rok)

47

Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wymienionej w poz. 37 lub 40 albo 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 (Dz.U. z 2014 r. poz.1619 z późn. zm.)

Objaśnienia:
Pozycja 2: pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Krosna deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
zmiana deklaracji - 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
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;
korekta deklaracji - właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację do Prezydenta Miasta Krosna w przypadku zmiany danych nie będących
podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska właściciela nieruchomości), a także
w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji, wynikającej np. z błędów rachunkowych i oczywistych omyłek
Pozycja 7: także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
podmioty władające nieruchomością. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność
lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową
Pozycja 38: Na podstawie danych zawartych we wniosku o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będącego załącznikiem do
uchwały Nr XVIII/356/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
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Pozycja 39: Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje w wysokości 50 % miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przypadających na każdego członka rodziny wielodzietnej, tj.:
50% x kwota z poz. 35 x liczba członków rodziny wielodzietnej wskazana w poz. 38
* warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) format elektroniczny: „XML” - zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
2) sposób przesyłania: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Krosna na portalu „ePUAP” (Elektroniczna Platforma Usług Administracji
Publicznej),
3) rodzaj podpisu elektronicznego: podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP
** zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno selektywna zbiórka odpadów odbywa się w:
1) zabudowie jednorodzinnej w workach:
a) kolor zielony – przeznaczonych do zbierania szkła,
b) kolor żółty – przeznaczonych do zbierania łącznie: tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu i opakowań wielomateriałowych;
2) zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach:
a) kolor zielony – przeznaczonych do zbierania szkła,
b) kolor żółty – przeznaczonych do zbierania tworzyw sztucznych,
c) kolor niebieski - przeznaczonych do zbierania papieru i tektury, metalu i opakowań wielomateriałowych
*** przez osobę zamieszkującą nieruchomość rozumie się osobę fizyczną, która na terenie danej nieruchomości zazwyczaj spędza czas przeznaczony na
odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi
**** W przypadku złożenia deklaracji przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do deklaracji oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej. W pełnomocnictwie, w przypadku osoby fizycznej należy podać dane zawarte w punkcie D.1.
oraz D.2., natomiast w przypadku podmiotu nie będącego osobą fizyczną, należy podać dane zawarte w punkcie D.3. Należy podać informację, czy
pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym
w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze

3z3

