1. Nr dokumentu (sprawy)
...........................................................
(wypełnia Urząd Miasta Stalowej Woli)

2. Data wpływu deklaracji
3. Weryfikację złożonej deklaracji dokonał
.............................................................
....................................................................
(wypełnia Urząd Miasta Stalowej Woli) (wypełnia Urząd Miasta Stalowej Woli)

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
● Pola żółte i białe wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkałej
● Pola błękitne i białe wypełnia właściciel nieruchomości niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne
● Pola brązowe i białe wypełnia właściciel nieruchomości stanowiących częściowo nieruchomości zamieszkałą oraz częściowo niezamieszkałą
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIAĆ RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLORU NIEBIESKIEGO
Podstawa prawna :

Ustawa 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.).

Składający:

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
W przypadku budynków wielolokalowych należy wypełnić deklarację odrębnie dla każdego budynku.

Termin składania:

14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
14 dni 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.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Organ do którego należy złożyć deklarację

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja

korekta deklaracji

zmiana wzoru deklaracji

zmiana danych miała miejsce w dniu

Pisemne uzasadnienie w przypadku korekty deklaracji (art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa):

(dzień - miesiąc - rok)

C. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

osoba posiadająca nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu

inny podmiot władający nieruchomością

inne podmioty niż wymienione wyżej
obowiązane do składania deklaracji

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi)

D.1. DANE INDENTYFIKACYJNE
7. Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

spółka nie mająca osobowości prawnej

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

8. Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

9. Data urodzenia

10. Imię ojca i

11. Imię matki i

12. Numer telefonu stacjonarnego i

13. Numer PESEL*

14. Indentyfikator REGON**

15. Nr NIP**

16. Symbol PKD**

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
17. Kraj

18. Województwo

19. Powiat

20. Gmina

21. Miejscowość

22. Ulica

23. Nr domu

24. Nr lokalu

25. Kod pocztowy

26. Poczta

27. Nr telefonu komór.i

28. E-mail i

i

Dane nieobowiązkowe

E.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(jeżeli jest inny niż w rubryce D.2)
29. Gmina

30. Ulica

31. Nr domu

32. Nr lokalu

33. Kod pocztowy

34. Poczta

35. Nr telefonu i

36. E-mail i

37. Obręb/numer ewidencyjny działki

F. INFORMACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OBLICZENIA OPŁATY
F.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
38. Odpady gromadzone są w sposób:

selektywny

nieselektywny

39. Zamieszkuje:
(liczba mieszkańców)
40. Wyliczenie miesięcznej opłaty:

X

=

(liczba mieszkańców z poz. 39)

(stawka opłaty określona Uchwałą Rady Miejskiej
w Stalowej Woli)

(iloczyn liczby mieszkańców z poz.39
i stawki opłaty)

41. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (słownie):

F.2. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
42. Odpady gromadzone są w sposób:

selektywny

nieselektywny

43. Rodzaj pojemników w 44. Ilość wykorzystywanych 45. Ilość wywozów w miesiącu 46. Stawka opłaty za dany 47. Iloczyn ilości pojemników
których gromadzone są
pojemników w skali 1
i stawki opłaty za dany
ustalona w Regulaminie pojemnik określona Uchwałą
odpady
miesiąca
Rady Miejskiej w Stalowej
pojemnik
utrzymania czystości
Woli
(B x C x D = E)
i porządku na terenie Gminy
Stalowa Wola

A

B

C

D

E

60l
120l
240l
1100l
2200l
7000l (KP-7)
9000l (KP-9)
10000l (KP-10)
48. Suma
49. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (słownie):
50. Nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne, wykorzystywana jest jako (należy krótko opisać, rodzaj prowadzonej działalności)

i

Dane nieobowiązkowe

F.3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
51. Odpady gromadzone są w sposób:

selektywny

nieselektywny

52. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne powstają w sposób określony w punkcie F.1. i F.2

+
(opłata wyliczona w poz.40)

=
(opłata wyliczona w poz.48)

(suma opłat z poz.40 i 48)

53. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (słownie):

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono, należy określić rodzaj załącznika)
54. Kopia dotychczasowej umowy z podmiotem, na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą (obowiązkowo do
pierwszej deklaracji)
55. Oświadczenie o zamieszkaniu w innej gminie/kraju lub innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie Miasta Stalowa Wola
56. Dokument potwierdzający zamieszkiwanie poza nieruchomością objętą deklaracją: legitymacja szkolna /studencka, zaświadczenie o miejscu pracy, dokument
wykazujący ilość zużytej wody w okresie ostatnich 6 miesięcy, z podziałem na okresy rozliczeniowe, tj. faktura VAT lub zestawienie potwierdzone przez dostawcę wody.
57. Wykaz podmiotów wytwarzających odpady komunalne na nieruchomości niezamieszkałej położonej na terenie Gminy Stalowa Wola.

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
58. Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podane danych niezgodnych z rzeczywistością: zgodnie z art. 54 § 1, ustawy –
Kodeks karny skarbowy podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawniając właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa
deklaracji, przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze
pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.
Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy – Kodeks karny skarbowy podatnik, który składając organowi podatkowemu lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę
lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na
uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis / pieczęć)

I. ADNOTACJA ORGANU
59. Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym

…………………………
(kwota do przypisu)

60. Ujęto w ewidencji należności i zobowiązań
61. Data (dzień - miesiąc- rok)

…………………………
(kwota do odpisu)

…………………………
62. Podpis przyjmującego formularz

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać na wyodrębniony i przekazany do wiadomości rachunek bankowy.
Pouczenie:
1. 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 2012r., poz. 1015 ze zm.)
2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać do Prezydenta Miasta Stalowej Woli w Urzędzie Miasta
Stalowa Wola ul. Wolności 7, w terminie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. 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 do Prezydenta Miasta
Stalowa Wola 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.

Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.
Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części E deklaracji, podzielono na grupy opisane w punktach F.1, F.2 i F.3
Punkt F.1 - dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Nieruchomości te zabudowane są budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których stale lub czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B, C, D, E,
F.1., G, H.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne należy wypełnić deklaracje odrębnie dla każdej nieruchomości.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, ustalono obowiązującą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie
nieruchomości zamieszkałych.
Punkt F.2 - dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Dotyczy to w szczególności nieruchomości gdzie prowadzona jest
wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości
wypełniają deklarację w częściach: B, C, D, E, F.2., G, H.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne należy wypełnić deklaracje odrębnie dla każdej nieruchomości.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości - odbieranych w ciągu miesiąca, ilości
wywozów w miesiącu oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola, dopuszcza się stosowanie następujących pojemników na odpady komunalne: 60l, 120 l,
240 l, 1100 l, 2200 l, kontenery 7 000l (KP-7), 9 000l (KP-9), 10 000l (KP-10). Częstotliwość odbioru tych pojemników została określona na dwa lub cztery razy w miesiącu.
Rodzaj pojemnika określa się w oparciu o miesięczne normy nagromadzenia odpadów ujęte w załączniku 2 powyższego regulaminu.
Punkt F.3 - dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują
mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację
w częściach B, C, D, E ,F.1, F.2, F.3., G, H. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie F.1., i F.2., w części F, a następnie zsumowanie naliczonych
opłat w F.3.
3) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji w szczególności są:
a) kopia dotychczasowej umowy z podmiotem, na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z gminną jednostką organizacyjną / przedsiębiorcą lub
oświadczenie o niezawarciu umowy - obowiązkowo do pierwszej deklaracji,
b) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
c) oświadczenie o niezamieszkiwaniu danej osoby,
d) w przypadku potrzeby potwierdzenia danych zawartych w złożonej deklaracji – dokument potwierdzający zamieszkiwanie poza nieruchomością objętą deklaracją, w
szczególności: legitymacja szkolna / studencka, zaświadczenie o miejscu pracy, dokument wykazujący ilość zużytej wody w okresie ostatnich 6 miesięcy, z podziałem na
okresy rozliczeniowe, tj. faktura VAT lub zestawienie potwierdzone przez dostawcę wody.
e) wykaz podmiotów wytwarzających odpady komunalne na nieruchomości niezamieszkałej położonej na terenie Gminy Stalowa Wola.
4) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na terenie nieruchomości niezamieszkałej lub zamieszkałej
częściowo, gdzie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza powinien złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

ZAŁĄCZNIK NR 1
Wykaz podmiotów wytwarzających odpady komunalne na nieruchomości niezamieszkałej położonej na terenie Gminy Stalowa Wola
Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa ulicy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(data)

(podpis sporządzającego)

Nr budynku i nr lokalu

