UCHWAŁA NR 370/XLIV/2014
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 30 września 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 241/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
wprowadza sie następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr 267/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela
nieruchomości.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2014 r.

Przewodniczący Rady
mgr Bogusław Łazik
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 370/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 września 2014r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOSCI , WYPEŁNIC KOMPUTEROWO LUB
RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dzień – miesiąc – rok
_____- _______ - ______
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:
Termin składania :
A.

B.

C.

MIEJSCE
SKŁADANIA
DEKLARACJI
OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA
DEKLARACJI
SKŁADAJĄCY
DEKLARACJĘ

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
położonych na terenie gminy Praszka na których powstają odpady komunalne
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. w Praszce
Termin składania określony w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE GOSKOM SP. Z.O.O.
Ul. POWSTAŃCÓW ŚL. 23
46-320 PRASZKA
□ ZŁOŻENIE DEKLARACJI
□ WŁAŚCICIEL

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL

□ POSIADACZ SAMOISTNY

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

□ WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY

□ ZARZĄDCA (ZARZĄD TRWAŁY)

□ ZARZĄDCA NIERUCHOMOSCI

□ INNY ……………..

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO
□ OSOBA FIZYCZNA

□ OSOBA PRAWNA

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOSCI PRAWNEJ
PEŁNA NAZWA FIRMY / IMIĘ I NAZWISKO
D.

DANE
SKŁADAJĄCEO
DEKLARACJĘ

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…………………………
NIP 1)
PESEL
TELEFON
…………………………………………… ………………………………… …………………………………….
ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA (korespondencyjny)

E. ADRES
NIERUCHOMOSCI,
NA KTÓREJ
POWSTAJĄ
ODPADY

KRAJ
……………………………………..
GMINA
……………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ
……………………………………..

WOJEWÓDZTWO
…………………………………………
ULICA
…………………………………………
KOD POCZTOWY
…………………………………………

POWIAT
…………………………………………
NR DOMU
NR LOKALU
……………….
………………..
POCZTA
…………………………………………

GMINA

ULICA

NR DOMU

……………………………………
MIEJSCOWOŚĆ
……………………………………..

……………………………………….
KOD POCZTOWY
………………………………………

………………..
………………..
POCZTA
…………………………………………
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I.
Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych
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)

W przypadku wystąpienia różnicy w ilości osób zameldowanych i zamieszkałych prosimy
o uzasadnienie rozbieżności.
Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

Oświadczam, że odpady zgromadzone na terenie przedmiotowej nieruchomości będę przekazywał/a w
sposób:
□ selektywny
□ zmieszany
4. Gospodarstwo domowe składa się z ……… osób.
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

Ilość osób
w gospodarstwie

poz. 1
poz.2
poz. 3
poz. 4
poz. 5

1-osobowe
2-osobowe
3-4–osobowe
5-6–osobowe
7 i więcej
osobowe

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Praszce w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
odpady komunalne są zbierane i
odbierane selektywnie a
odpady komunalne są zbierane i
odbiór odpadów
odpady biodegradowalne są
odbierane selektywnie wraz
komunalnych
kompostowane na
z odpadami biodegradowalnym
zmieszanych
nieruchomości właściciela
wytwarzającego ten odpad

14,00 zł
20,00 zł
26,00 zł
34,00 zł
40,00 zł

16,10 zł
23,00 zł
29,90 zł
39,10 zł
46,00 zł

21,00 zł
30,00 zł
39,00 zł
51,00 zł
60,00 zł

6. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami wynosi ( stawka z poz. 1 lub 2, lub 3, lub 4, lub 5 zgodnie
z oświadczeniami) wynosi : ……………….. zł 6)
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II.
Dotyczy zabudowy zamieszkałej wielorodzinnej (bloki)
1. Oświadczam, że odpady zgromadzone na terenie przedmiotowej nieruchomości będę przekazywał/a w sposób:
□ selektywny
□ zmieszany
Stawka opłaty określona w uchwale Rady
Miejskiej w Praszce w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wysokości tej opłaty

Zbierane w sposób selektywny

1.

2.
3,50 zł/m3 zużytej wody

Ilość zużytej wody w roku
poprzedzającym złożenie deklaracji w m3
uwzględniając maksymalne stawki
wynikające z uchwały nr 267/XXXI/2013
Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20
czerwca 2013 r.
Roczna kwota 6) (iloczyn poz. 1 lub 2 i
poz. 3)

3.

Miesięczna kwota6) (poz. 4 podzielić przez
12 miesięcy)

5.

Zbierane w sposób zmieszany

6,00 zł/m3 zużytej wody
m3

4.
m3

zł.
Deklaruję potrzebę wyposażenia nieruchomości w ………….. sztuk pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l 2)
Lokalizacja pojemników na odpady komunalne:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

III.
Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne**
Oświadczam, że odpady zgromadzone na terenie przedmiotowej nieruchomości będę przekazywał/a w sposób:
□ selektywny
□ zmieszany
Deklaruję potrzebę wyposażenia nieruchomości w ………….. sztuk pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l 3)
4) 6)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………… zł
IV.

Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość zamieszkałą
(o której mowa w pkt I, a w części nieruchomość niezamieszkałą (o której mowa w pkt. III)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób
określony w pkt. I i III ( w takim przypadku należy wypełnić część I i III )
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z punktu I i III i wynosi:
…………………………zł 6)
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F.. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

…………………………….
miejscowość i data

……………………………….
czytelny podpis

G. ADNOTACJE URZĘDU
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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 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 239/XXVII/2013 Rady Miejskiej
w Praszce z dnia 13 marca 2013r., oraz uchwałą nr 266/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r.
która wynosi:
a) za odpady gromadzone w sposób selektywny:
Ilość osób
w gospodarstwie
1-osobowe
2-osobowe
3-4–osobowe
5-6–osobowe
7 i więcej osobowe

odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie
a odpady biodegradowalne są kompostowane na
nieruchomości właściciela wytwarzającego ten odpad
14,00 zł
20,00 zł
26,00 zł
34,00 zł
40,00 zł

odpady komunalne są zbierane
i odbierane selektywnie wraz
z odpadami biodegradowalnym
16,10 zł
23,00 zł
29,90 zł
39,10 zł
46,00 zł

3,50 zł za 1m3 zużytej wody jednak nie więcej niż 40,00 zł w danym mieszkaniu 5)
10,80 zł za 1 pojemnik 0, 12 m3
21,60 zł za 1 pojemnik 0,24 m3
55,00 .zł za 1 pojemnik 1,1 m3
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b) za odpady gromadzone w sposób zmieszany:
Ilość osób
w gospodarstwie
1-osobowe
21,00 zł
2-osobowe
30,00 zł
3-4–osobowe
39,00 zł
5-6–osobowe
51,00 zł
7 i więcej osobowe
60,00 zł

odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

6,00 zł za 1m3 zużytej wody jednak nie więcej niż 60,00 zł w danym mieszkaniu 5)
15,40 zł za 1 pojemnik 0, 12 m3
32,40 zł za 1 pojemnik 0,24 m3
82,50 .zł za 1 pojemnik 1,1 m3

4. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka normatywne ilości stałych
odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca na terenach niezamieszkałych wynosi:
a) na każdą z osób przebywających w związku z zatrudnieniem lub nauką na terenie szkoły każdego typu – 3l,
b) na każdą z osób przebywających na terenie przedszkoli lub żłobków –3l,
c) na jedno miejsce konsumpcyjne w restauracjach, barach i stołówkach (dotyczy to także miejsc w tzw. Ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; dla ulicznych punktów małej gastronomii ustalić należy indywidualnie objętość
pojemników, zależnie od sposobu serwowania – 20l, lecz nie mniej niż 120l na jeden punkt,
d) na każde rozpoczęte 10m powierzchni całkowitej lokalu handlowego – 50l, lecz nie mniej niż 120l na jeden lokal,
e) na każdą dziesiątkę osób zatrudnionych dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, przemysłowych, biur – 120l,
f) dla hoteli, pensjonatów itp. -20l na każde łóżko,
g) dla ogródków działkowych – 40l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 10l poza
tym okresem,
h) dla targowisk, hal targowych, giełd – 150 l na każdy punkt handlowy,
i) dla cmentarzy nie mniej niż 0,5 l na każdy grobowiec a w dniu 1 listopada nie mniej niż 15l na każdy grobowiec.
pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w 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 2012r., poz. 1015 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399) 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.
1)
dot. osób prawnych
2)
Ilość wytworzonych odpadów określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka – Uchwała nr 198/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia
10.12.2012r. i Uchwała nr 231/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19.02.2013r.
3)
niepotrzebne skreślić
4)
W przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę wskazana w pkt. 3a objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji) i pomnożyć przez
liczbę zadeklarowanych pojemników. W przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany należy wybrać stawkę w pkt. 3b objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona
deklaracji) i pomnożyć przez liczbę zadeklarowanych pojemników.
5) mieszkanie – należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych , mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający
stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
6) Po zaokrągleniu do pełnych złotych. Kwoty zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
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