
UCHWAŁA NR 201/XXIV/2012
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) w związku z art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 
poz. 897 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391) stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały 

§ 2. 

1. Deklarację , o której mowa w §1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Przedsiębiorstwie 
Produkcyjno – Usługowym GOSKOM Sp. z o.o. w Praszce ul. Powstańców Śl. 23. 

2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć 
w terminie do 28 lutego 2013r. , a następne w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr Bogusław Łazik
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr 201/XXIV/2012 
Rady Miejskiej w Praszce  
z dnia 10 grudnia 2012r.  

 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOSCI , WYPEŁNIC KOMPUTEROWO 
LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 
KOLOREM 
 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

dzień   – miesiąc  –  rok  
_____- _______ - ______ 

 
Podstawa prawna   Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i  porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 
 
Składający:       Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Praszka na których powstają 
odpady komunalne   

 
Miejsce składania:                     Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. w Praszce 
 
Termin składania:                     pierwszy termin składania do 28 luty 2013r. oraz terminy określone w art. 6m ust. 

1 i 2 ustawy 
 
 
 

 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  
 
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE GOSKOM SP. Z.O.O.  
Ul. POWSTAŃCÓW ŚL. 23 
46-320 PRASZKA  
 

 
 
 

 
B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

     □ ZŁOŻENIE DEKLARACJI 
 
□  KOREKTA DEKLARACJI   

 
 
: 
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C. SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę  
 

         □ WŁAŚCICIEL 

 □ WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

 □ POSIADACZ SAMOISTNY 

 □UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

 □ WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

 □ ZARZĄDCA (ZARZĄD TRWAŁY) 

 □ ZARZĄDCA NIERUCHOMOSCI 

 □ INNY …………….. 
 
 

D. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
 

 
RODZAJ SKŁADAJ ĄCEGO 

  □ OSOBA FIZYCZNA  

 □ OSOBA PRAWNA 

 □ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOSCI PRAWNEJ 
 
PEŁNA NAZWA FIRMY / IMI Ę I NAZWISKO 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

NIP* 
 
…………………………….. 

PESEL  
 
………………………………………………………… 

ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA (korespondencyjn y)  
KRAJ 
………………… 

WOJEWÓDZTWO 
…………………… 

POWIAT 
…………………………………. 

GMINA 
……………….. 

ULICA 
…………………… 

NR DOMU 
…………… 

NR LOKALU 
……………. 

MIEJSCOWOŚĆ 
………………….. 

KOD POCZTOWY 
…………………….. 

POCZTA 
……………… 

*dot. osób prawnych  
 

E. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY  
 

GMINA 
……………….. 

ULICA 
…………………… 

NR DOMU 
…………… 

NR LOKALU 
……………. 

MIEJSCOWOŚĆ 
………………….. 

KOD POCZTOWY 
…………………….. 

POCZTA 
………………….. 

I.  Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
 
1. Wg ewidencji dostępnej w zasobach urzędu na terenie w/w nieruchomości 

zameldowanych jest …………….. osób 
2. Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej 
deklaracji zamieszkuje  

………………………. 
(należy podać liczbę mieszkańców)  
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W przypadku wystąpienia różnicy w ilości osób zameldowanych i zamieszkałych prosimy  
o uzasadnienie rozbieżności: 
Uzasadnienie 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Deklaruję, że odpady zgromadzone na terenie przedmiotowej nieruchomości będę 

przekazywał/a w sposób: 
   □ selektywny (7,50zł/miesiąc od osoby zamieszkałej na nieruchomości) ** 
   □ zmieszany  (19,00 zł/miesiąc od osoby zamieszkałej na nieruchomości) ** 

 
4. Zgodnie z powyższą deklaracją dotyczącą ilości osób zamieszkujących i sposobu 

przekazywania zgromadzonych odpadów, wymiar opłaty miesięcznej z tytułu 
zagospodarowania odpadów wynosi: ………………… zł  
(słownie złotych)……………………………………………………………… 

5. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku a uzyskany kompost 
będę wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji jednorodzinnej, zagrodowej 
lub rekreacyjnej: 

   □ tak                                 □  nie  
 
2. Dotyczy zabudowy zamieszkałej wielorodzinnej (bloki)  

Deklaruję potrzebę wyposażenia nieruchomości w ………….. sztuk pojemników do 
gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności   120 l,  1100l*:  

………………………………………………………………………………………. 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ..…… zł** 
(słownie złotych …………………………………………….……………………………) 
Lokalizacja pojemników  na odpady komunalne: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić 
* *w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę wskazana 
w pkt. 3a objaśnień   niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji) 
W przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany należy wybrać stawkę w pkt. 3b 
objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji). 
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II. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne 
Deklaruję potrzebę wyposażenia nieruchomości w ………….. sztuk pojemników do gromadzenia 
odpadów komunalnych o pojemności   120 l,  1100l*:  
………………………………………………………………………………………. 
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………… zł** 
(słownie złotych ………………………………………………………….……………………………) 
 
* niepotrzebne skreślić 
* *w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę wskazana w pkt. 3a 
objaśnień   niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji) 
W przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany należy wybrać stawkę w pkt. 3b objaśnień niniejszej 
deklaracji (ostatnia strona deklaracji). 

 
 
III. Dotyczy wła ścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi 
nieruchomość zamieszkałą (o której mowa w pkt I, a w części nieruchomość 
niezamieszkałą (o której mowa w pkt. II)   
 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, odpady komunalne 
powstają w sposób określony w pkt. I i II ( w takim przypadku należy wypełnić część I i II ) 
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………zł* 
(słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………) 
 
* suma opłat miesięcznych z pkt. I - II 
 
 

 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę/OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 
 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego  o odpowiedzialności za podanie 
danych niezgodnych z rzeczywistością 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002r. Dz. U. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
 
…………………………….                                                                    ………………………………. 
     miejscowość i data                                                                                       czytelny podpis  

 
G. ADNOTACJE URZĘDU   
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Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi do Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. z o .o  
w Praszce w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

2. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację zaznaczając w odpowiedniej rubryce „korekta deklaracji”  do Przedsiębiorstwa Produkcyjno 
– Usługowego „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana, 

3. do obliczania wysokości opłaty miesięcznej należy przyjąć stawkę zgodną z uchwałą nr 
200/XXIOV/2012.Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012r. ., która wynosi: 
a) za odpady gromadzone w sposób selektywny: 
7,50 zł/miesiąc za 1 osobę, 
15,60 zł  za 1 pojemnik 120 l 
28,50 zł za 1 pojemnik 240 l 
71,28 .zł za 1 pojemnik 1100 l 
 
b) za odpady gromadzone w sposób zmieszany: 
19,00 zł/miesiąc za 1 osobę, 
31,20 zł za 1 pojemnik 120 l 
57,00 zł za 1 pojemnik 240 l 
142,56 zł za 1 pojemnik 1100 l 
 

 
 
 
 

 
pouczenie 

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej 
w niepełnej wysokości , niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postepowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.) 
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy 
organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacunki.    
 

Strona 6Id: BHCDY-AQWMM-BBURZ-FQYSJ-EUUVL. Podpisany
——————————————————————————————————————————————————————


	
	



