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UCHWAŁA NR XXX/327/16
RADY MIASTA ZABRZE
z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250) na
wniosek Prezydenta Miasta Zabrze
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. W przypadku zmiany danych właściciela nieruchomości, niebędących podstawą do ustalenia
wysokości należnej opłaty, właściciel nieruchomości obowiązany jest ponownie złożyć deklarację
w terminie14 dni od zaistniałej zmiany.
§ 3. Pierwszą deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2017 roku.
§ 4. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/287/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze
mgr Marian Czochara

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–3–

Poz. 4808

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/327/16
Rady Miasta Zabrze
z dnia 12.09.2016
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH
JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Podstawa
prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.250)

Składający

Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znajdujących się w granicach
administracyjnych miasta Zabrze, na których powstają odpady komunalne.

Termin
składania

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych lub zmiany danych zawartych w deklaracji

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

URZĄD MIEJSKI W ZABRZU
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy obowiązkowo wypełnić)
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

 1. pierwsza deklaracja (miesiąc – rok) __ __ - __ __ __ __
 3. wygaśnięcie obowiązku od (miesiąc – rok) __ __ - __ __ __ __

 2. zmiana danych od (miesiąc – rok) __ __ - __ __ __ __
 4. korekta za okres (miesiąc – rok) od __ __ - __ __ __ __

1)

2)

3)

4)

do __ __ - __ __ __ __

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy obowiązkowo wypełnić)
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

 2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 1. osoba fizyczna
 4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

 3. osoba prawna
 5. spółka nieposiadająca osobowości
prawnej

3. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

 1. właściciel
 4. najemca/dzierżawca*

 2. współwłaściciel
 5. posiadacz samoistny

 3. zarząd Rodzinnego ogrodu działkowego
 6. inny podmiot władający nieruchomością (wpisać, jaki):
……………………………………………………………………………………………
…

4. Nazwisko / Nazwa pełna
5. Pierwsze imię,
9. Identyfikator PESEL

6. Drugie imię

7. Imię ojca

8. Imię matki

10. Identyfikator NIP

11. Identyfikator REGON

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY ORAZ DANE KONTAKTOWE (wypełnienie poz. 22 i 23 i 24 nie
jest obowiązkowe)
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

22. Adres sekap/epuap

23. Numer telefonu kontaktowego

24. Adres e-mail

18. Nr lokalu
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
25. Kraj

26. Województwo

27. Powiat

28. Gmina

29. Ulica

30. Nr domu

32. Miejscowość

33. Kod pocztowy

34. Poczta

31. Nr lokalu

*- niepotrzebne skreślić

D. INFORMACJA O PRZYCZYNIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU

5)

(należy obowiązkowo wypełnić w przypadku wyboru w części B poz.1 pkt 3.)
35. Opis stanu faktycznego

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy obowiązkowo wypełnić)
E.1. NALEŻY OKREŚLIĆ TYP NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
36.



37.



INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE (np. ROD)

DOMEK LETNISKOWY

E.2. NALEŻY PODAĆ ADRES NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

38.. Ulica

39. Nr domu

40. Nr lokalu

42. Dzielnica

43. Nr geodezyjny działki, na której położona
jest nieruchomość

ZABRZE
41. Kod pocztowy

E.3. LOKALIZACJA PUNKTU WYWOZOWEGO Wypełnia się w przypadku, gdy jest inny niż adres nieruchomości w części E.2.
Gmina

44. Ulica

45. Kod pocztowy

ZABRZE
46. Opis lokalizacji stanowiska śmietnikowego / Nr geodezyjny działki, na której położone jest stanowisko śmietnikowe

INFORMACJA DODATKOWA6) (wypełnienie nie jest obowiązkowe)
Informuję, że nieruchomość wskazana w części E. 2. niniejszej deklaracji wyposażona
jest w kompostownik (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

47.

 TAK  NIE
Informuję, że nieruchomość wskazana w części E. 2. jest wyposażona w palenisko
węglowe (powstaje popiół) (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

48.

 TAK  NIE
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
F. ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DOMKU
LETNISKOWEGO LUB OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE
7)
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE (należy obowiązkowo wypełnić)
Sposób zbierania odpadów komunalnych

49.

50.

 SELEKTYWNY9)

 NIESELEKTYWNY

Liczba domków
letniskowych lub od
innych nieruchomości
wykorzystywanych na
cele rekreacyjnowypoczynkowe

Ryczałtowa roczna
stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
(zgodnie z
obowiązującą
uchwałą)

Ryczałtowa
roczna opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
za rok (iloczyn
poz. 51 i 52)

51.

52.

53.

G. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (należy obowiązkowo wypełnić)
Ryczałtowa roczna opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok stanowi kwotę
wskazaną w poz. 53.

54.

ZŁ
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

9)

(należy obowiązkowo wypełnić)

Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne z posiadaną wiedzą pod rygorem wynikającym z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz zobowiązuję się wnosić opłatę wskazaną w poz. 54 - w terminie określonym uchwałą Rady Miasta Zabrze8).
55. Imię

56. Nazwisko

57. Data wypełnienia druku deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

58. Czytelny podpis / podpis i pieczęć składającego / osoby
reprezentującej

---

---

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

I.

ADNOTACJE URZĘDOWE
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
Objaśnienia:

1) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie wynikającym z uchwały Rady Miasta
Zabrze w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany liczby użytkowanych działek itp.),
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. W przypadku zmiany danych właściciela nieruchomości, niemających
wpływu na wysokość opłaty (np. zmiana danych osobowych, zmiana adresu itp.) właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany.
3) W

przypadku

wygaśnięcia

obowiązku

uiszczenia

opłaty,

właściciel

nieruchomości

zobowiązany jest do złożenia deklaracji wypełniając część B, C, D, E, G oraz H deklaracji.
W części D należy przedstawić opis stanu faktycznego.
4) Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji, w której należy
wskazać okres, którego korekta dotyczy. W przypadku złożenia korekty deklaracji
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa
odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
5) Należy opisać zaistniały stan faktyczny mający wpływ na wygaśnięcie obowiązku ponoszenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnia się w przypadku wyboru
w części B poz.1 pkt 3.
6) Dane przydatne do celów ankietowych
7) Opłata dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub dla innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
8) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania
się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy
opłatę jak za odbiór i zagospodarowanie nieselektywnie zbieranych odpadów komunalnych
9) Deklaracja stanowi podstawę do wnoszenia opłat w terminie określonym w odrębnej uchwale,
na indywidualny rachunek bankowy Miasta Zabrze lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
począwszy

od

m-ca

powstania

i obowiązywania złożonej deklaracji.

na

nieruchomości

odpadów

komunalnych

