Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/194/16
Rady Miasta Poręba
z dnia 24 października 2016 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA
PORĘBA1
Podstawa prawna :

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

Składający :

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Miasta Poręba

Miejsce składania deklaracji :

Urząd Miasta Poręba
42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1 lub pocztą na wskazany powyżej
adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Burmistrz Miasta Poręba
Urząd Miasta Poręba
42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1

Nazwa i adres siedziby organu
właściwego do przyjęcia
deklaracji :

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat z podaniem daty)

 pierwsza deklaracja

2

data powstania obowiązku : ………………………………………
(dzień, miesiąc, rok)

 zmiana danych zawartych w deklaracji
data wystąpienia zmiany:

 korekta deklaracji

3

………………………………………
(dzień, miesiąc, rok)

4

korekta obowiązuje od: ………..…..………………………………..
(dzień, miesiąc, rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

 właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz
 współwłaściciel, współposiadacz
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
 inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki …………………………………….)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (jeżeli właściciel nieruchomości ustanowił
pełnomocnika, który w jego imieniu podpisuje deklarację należy wpisać dane właściciela
nieruchomości)
1. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

2. Imiona rodziców (dotyczy osób fizycznych):
…………………………………………
………………………………………….
(imię ojca)
(imię matki)
3. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej)

Adres zamieszkania/ Adres siedziby
Województwo

Kraj
4.

Powiat

5.

6.

Gmina
7.

Ulica

Nr budynku

8.

9.

Miejscowość
10.

Nr telefonu( jeżeli posiada)

Kod pocztowy
11.

12.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE5
Gmina
Ulica
Nr budynku
13.
14.
15.
Miejscowość
16.

Adres e-mail (jeżeli posiada)
18.

Kod pocztowy
17.

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba mieszkańców6

19.

Wysokość miesięcznej stawki na 1 mieszkańca zgodnie z
odrębną Uchwałą Rady Miasta Poręba, w zależności od
sposobu zbierania odpadów na nieruchomości – tzn. czy
odpady na nieruchomości są zbierane w sposób selektywny
czy nieselektywny

20.

Wysokość miesięcznej opłaty (należy wyliczyć mnożąc
liczbę mieszkańców z pozycji 19 przez wysokość stawki z
pozycji 20)7

21.

zł/mieszkańca

zł/miesiąc

F. ZAŁĄCZNIKI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

 22. Pełnomocnictwo
 23. Inne

8

G. UWAGI PODATNIKA

24.

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ(osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba
uprawniona do reprezentowania na podstawie ważnego pełnomocnictwa)

……………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………..
(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

Objaśnienia :
W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający
nieruchomością.
2
Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego (tj.
od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych).
3
Zmianę deklaracji składa się w przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczby osób zamieszkujących na nieruchomości).
4
Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji np. w zakresie
danych o właścicielu nieruchomości, danych o nieruchomości.
5
Deklarację składa się dla każdej nieruchomości oddzielnie.
6
Należy podać liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości.
7 Opłatę z pozycji 21 należy wpłacać z góry bez wezwania w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.0
8
Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (o ile w ustawie o opłacie skarbowej
nie przewidziano zwolnienia z poniesienia opłaty).
1

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U z 2016 r.,
poz.599 z późn. zm.).
Niniejszą deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Poręba
w terminie :
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany liczby osób
zamieszkałych na nieruchomości lub przystąpienia do zbierania odpadów w sposób selektywny
bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje
przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu
zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
Zgodnie z art. 6o Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2016 r., poz.250) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
burmistrz 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.
Zgodnie z :
- art. 274 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz.613 z późn. zm.) w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne
oczywiste omyłki bądź, że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w
zależności od charakteru i zakresu uchybień :
1) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości
zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do
przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł;
2) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień,
wskazując przyczyny z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość,
- art. 274 § 2 cytowanej Ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy :
1)uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji, o której mowa w § 1 pkt. 1;
2)doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej
z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu
podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty, albo informacją o braku
takich zmian, oraz pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu,
- art. 274 § 3 cytowanej Ustawy Ordynacja podatkowa na korektę, o której mowa w § 1 pkt. 1,
podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę,
- art. 274 § 4 cytowanej Ustawy Ordynacja podatkowa w razie niewniesienia sprzeciwu w terminie,
korekta deklaracji, o której mowa w § 1 pkt. 1, wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona
przez podatnika.
- art. 274 § 6 cytowanej Ustawy Ordynacja podatkowa przepisy paragrafu 1-4 stosuje się
odpowiednio do deklaracji składanych przez podatnika, płatnika lub inkasenta za pomocą środków
k
o
m
u
n
i
k
a
c
j

