Projekt

Uchwała Nr ....................
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 6n ustawy 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) po konsultacjach, określonych uchwałą
Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz przez właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie
Miejskim w Jaworznie w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1289).
§3
1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określa się w formacie danych XML, z układem informacji i powiązań między nimi wynikającymi
z wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Deklaracje składane w sposób określony w ust. 1 muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo innym
podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji, o którym mowa w ust. 4.
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4. Inny podpis elektroniczny, zapewniający autentyczność deklaracji, oparty jest na zestawie cech
informacyjnych składającego deklarację, numerze PIN oraz loginie nadanym przez Urząd Miejski
w Jaworznie.
5. Deklaracje składane za pośrednictwem komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pomocą:
1) platformy ePUAP, zgodnie z przyjętymi na tym portalu zasadami,
2) strony internetowej www.um.jaworzno.pl
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§5
Traci moc uchwała Nr XIV/184/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 7058).
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. IDENTYFIKATOR PODATKOWY

1

DO-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Nazwa i adres siedziby organu:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1289)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca dla
pierwszych deklaracji, bądź do 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych
w deklaracji dla następnych deklaracji.
Prezydent Miasta Jaworzna

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres

Prezydent Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 złożenie deklaracji (data powstania/wygaśnięcia2 obowiązku: ______-_______-________________):
 zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (data zaistnienia zmian _____-_____-___________)
 inne3 ...........................................................................................................................................................
 korekta deklaracji
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI4
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 inna forma władania: ______________________________

 Właściciel
 Współwłaściciel
 Użytkownik wieczysty
 Współużytkownik wieczysty
 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

Podstawa _____________________________________

lub użytkowaniu

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

5. Podmiotowość prawna podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)




osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

spółka cywilna
6. Nazwa pełna* / Nazwisko**/Firma osoby fizycznej**

7. Nazwa skrócona* / Pierwsze imię, drugie imię**

8. Identyfikator REGON

9. Numer PESEL**

10. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)**

11. Imię ojca**

13. Nr telefonu5

14. Adres e-mail

12. Imię matki**

1 Identyfikatorem podatkowym jest:
a) PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług,
b) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi podatkowemu.
2 Niewłaściwe skreślić.
3 Wpisać, w której części i w której rubryce nastąpiła zmiana (np. przy zmianie nr telefonu należy wpisać część D.1. rubryka 13). Zmiana obowiązuje od daty złożenia deklaracji.
4 Jeżeli do złożenia deklaracji zobowiązany jest więcej niż jeden właściciel należy do niniejsze deklaracji dołączyć odpowiednią ilość załączników DO-1/A (jeden załącznik dla jednego
właściciela). Zgodnie z art. 2 ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku
podmiotów. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z ustawy”.
5 Podanie danych jest dobrowolne, na potrzeby ułatwienia kontaktu.
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D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
15. Ulica

16. Nr domu

18. Dzielnica

17. Nr lokalu

19. Kod pocztowy i poczta

W rubryce 18 należy wpisać jedno z: Śródmieście, Byczyna, Jeleń, Ciężkowice, Szczakowa, Dobra, Pieczyska, Stara Huta, Osiedle Stałe, Bory, Jeziorki,
Koźmin, Długoszyn, Niedzieliska, Wilkoszyn, Osiedle Awaryjne, Dąbrowa Narodowa, Podłęże, Gigant, Cezarówka Górna, Cezarówka Dolna, Pszczelnik,
Warpie, Azot, Łubowiec, Góra Piasku, Wysoki Brzeg.

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA**/ADRES SIEDZIBY* - jeśli jest inny, niż adres z D.2.
20. Kraj

21. Województwo

23. Gmina

24. Ulica

27. Miejscowość

22. Powiat

28. Kod pocztowy

25. Nr domu

26. Nr lokalu

35. Nr domu

36. Nr lokalu

29. Poczta

E. DORĘCZENIA6
E.1. MIEJSCE PRACY**/MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI*
30. Kraj

31. Województwo

33. Gmina

34. Ulica

37. Miejscowość

32. Powiat

38. Kod pocztowy

39. Poczta

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY
F.1.SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 selektywny

 zmieszany

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

F.2. KWOTA OPŁATY
Stawka opłaty wynikająca z uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie

40.

Liczba osób zamieszkujących

41.

zł/osobę

osoba/y

Opłata należna (iloczyn poz. 40 i 41)

42.
zł

F.3. KWOTA OPŁATY PODLEGAJĄCA ZWOLNIENIU
43. Liczba osób w gospodarstwie domowym
podlegającym zwolnieniu na podstawie Uchwały
Rady Miejskiej w Jaworznie

44. Wysokość zwolnienia wynikająca z
uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie

45. Kwota zwolnienia (iloczyn poz. 43 i 44)

zł/osobę

zł

F.4. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY
Miesięczna kwota opłaty (różnica pomiędzy opłatą należną poz. 42 a kwotą zwolnienia poz. 45) – 46.
DO ZAPŁATY
zł/miesiąc
6 Uzupełnić jeżeli jest inny niż adres wskazany w części D.3.
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G. ROZLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
47. W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłaconą kwotę (należy zaznaczyć właściwy prostokąt i wypełnić)
 Proszę przeksięgować na kolejny okres rozliczeniowy
 Proszę przelać na niżej podany numer rachunku bankowego:

Nazwa banku

Nr rachunku bankowego

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
48. Liczba załączników DO-1/A

I. INFORMACJA O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI (do niniejszej
deklaracji dołączono)
49. Pełnomocnictwo

 tak

50. Data pełnomocnictwa

 nie

DANE PEŁNOMOCNIKA
51 Imię i nazwisko

52. Seria i numer dowodu osobistego

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA
53. Data (dzień-miesiąc-rok)

54. Imię i Nazwisko

55. Podpis/y (pieczątka) Podatnika/podatników/osoby reprezentującej Podatnika/ów 7

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Kwota podatku do przypisu
zł
Adnotacje co do wykonanych czynności sprawdzających

Data (dzień-miesiąc-rok)
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POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty określonej w tej deklaracji lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r. poz. 1201).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego
organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 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.

7 Podpis składa osoba przez którą złożona jest deklaracja oraz wszystkie osoby, które do niniejszej deklaracji dołączyły załącznik DO-1/A.
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. IDENTYFIKATOR PODATKOWY1

DO-1/A

DANE PODATNIKA ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1289).
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wypełnić w przypadku, gdy deklarację
zobowiązany jest złożyć więcej niż jeden właściciel.

Termin składania:

W ciągu 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych dla
pierwszej deklaracji, bądź w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji dla następnych deklaracji.

Nazwa i adres siedziby organu:

Prezydent Miasta Jaworzna

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres

Prezydent Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno
B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Podmiotowość prawna podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 osoba fizyczna
 spółka cywilna

 osoba prawna



4. Nazwa pełna* / Nazwisko, Firma osoby fizycznej**

6. Identyfikator REGON

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)**

jednostka organizacyjna

5. Nazwa skrócona* / Pierwsze imię, drugie imię**

7. Numer PESEL**

9. Imię ojca**

10. Imię matki**

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA**/ADRES SIEDZIBY*
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

21. Nr telefonu2

22. Adres e-mail2

17. Nr lokalu

20. Poczta

C. DORĘCZENIA3
C.1. MIEJSCE PRACY**/MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI*
23. Kraj

24. Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Nr domu

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

33. Nr telefonu2

34. Adres e-mail2
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32. Poczta
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1 Identyfikatorem podatkowym jest:
a) PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług,
b) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi podatkowemu.
2 Podanie danych jest dobrowolne, na potrzeby ułatwienia kontaktu.
3 Uzupełnić jeżeli jest inny niż adres wskazany w części B.2.
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1. IDENTYFIKATOR PODATKOWY1

DO-2

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część
roku
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1289).
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
W ciągu 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych dla
pierwszej deklaracji, bądź w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji dla następnych deklaracji.

Składający:
Termin składania:

Nazwa i adres siedziby organu:

Prezydent Miasta Jaworzna

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres

Prezydent Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 złożenie deklaracji (data powstania/wygaśnięcia2 obowiązku: ______-_______-________________):
 zmiana ilości powstających odpadów (data zaistnienia zmian: ______-______-__________)
 Inne3 _______________________________________________________________________
 korekta deklaracji
C. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Podmiotowość prawna podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 osoba fizyczna
 spółka cywilna

 osoba prawna

5. Nazwa pełna* / Nazwisko, Firma osoby fizycznej**

7. Identyfikator REGON

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)**



jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej
6. Nazwa skrócona* / Pierwsze imię, drugie imię**

8. Numer PESEL**

10. Imię ojca**

11. Imię matki**

1 Identyfikatorem podatkowym jest:
a) PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług,
b) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi podatkowemu.
2 Niewłaściwe skreślić.
3 Wpisać, w której części i w której rubryce nastąpiła zmiana (np. przy zmianie nr telefonu należy wpisać część C.2. Rubryka 22). Zmiana obowiązuje od daty złożenia deklaracji.
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C.2. ADRES ZAMIESZKANIA**/ADRES SIEDZIBY*
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

22. Nr telefonu4

23. Adres e-mail4

18. Nr lokalu

21. Poczta

D. DORĘCZENIA5
D.1. MIEJSCE PRACY**/MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI*
24. Kraj

25. Województwo

26. Powiat

27. Gmina

28. Ulica

29. Nr domu

31. Miejscowość

32. Kod pocztowy

34. Nr telefonu4

35. Adres e-mail4

30. Nr lokalu

33. Poczta

E. PODATNIK ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI6
36. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



Właściciel

 Użytkownik wieczyst
 Wspólnota /

 Współwłaściciel

 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca

Współużytkownik
 wieczysty

 Inna forma władania: ______________________________

Spółdzielnia mieszkaniowa

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

podstawa:_____________________________________

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
37. Ulica

38. Nr domu

40. Dzielnica

41. Kod pocztowy i poczta

39. Nr lokalu

W rubryce 40 należy wpisać jedno z: Śródmieście, Byczyna, Jeleń, Ciężkowice, Szczakowa, Dobra, Pieczyska, Stara Huta, Osiedle Stałe, Bory, Jeziorki,
Koźmin, Długoszyn, Niedzieliska, Wilkoszyn, Osiedle Awaryjne, Dąbrowa Narodowa, Podłęże, Gigant, Cezarówka Górna, Cezarówka Dolna, Pszczelnik,
Warpie, Azot, Łubowiec, Góra Piasku, Wysoki Brzeg.

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY:
G.1. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 selektywny

 zmieszany

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4 Podanie danych jest dobrowolne, na potrzeby ułatwienia kontaktu
5 Uzupełnić jeżeli jest inny niż adres wskazany w części C.2.
6 Jeżeli do złożenia deklaracji zobowiązany jest więcej niż jeden właściciel należy do niniejsze deklaracji dołączyć odpowiednią ilość załączników DO-2/A (jeden załącznik dla jednego
właściciela). Zgodnie z art. 2 ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku
podmiotów. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z ustawy”.
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G.2. KWOTA OPŁATY
STAWKA RYCZAŁTOWA
42. Ilość domków letniskowych, lub innych nieruchomości 43. Ryczałtowa stawka opłaty
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

44. Kwota opłaty

STAWKA MIESIĘCZNA

Pojemnik 0,12 m3
Pojemnik 0,24 m3

Podstawa opodatkowania (należy Stawka opłaty wynikająca z uchwały
Rady Miejskiej w Jaworznie
podać ilość wytwarzanych
pojemników)
45.
46.
47.
48.

49.

50.

Pojemnik 1,1 m3
Pojemnik 2,2 m3

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Pojemnik 5 m3
Pojemnik 7 m3

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Worek

63.

64.

65.

Kwota opłaty

G.3. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY
Miesięczna lub roczna zryczałtowana kwota opłaty (poz. 44 lub suma poz. 47, 50, 53, 66.
56, 59, 62, 65) – DO ZAPŁATY

zł/miesiąc/rok

H. ROZLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
67. W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłaconą kwotę (należy zaznaczyć właściwy prostokąt i wypełnić)
Proszę przeksięgować na kolejny okres rozliczeniowy
Proszę przelać na niżej podany numer rachunku bankowego:

Nazwa banku

Nr rachunku bankowego

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
68. Liczba załączników DO-2/A

J. INFORMACJA O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA (do niniejszej deklaracji dołączono)
69. Pełnomocnictwo

70. Data pełnomocnictwa

 tak

 nie

DANE PEŁNOMOCNIKA
71. Imię i nazwisko
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K. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (spośród uprawnionych do

reprezentowania składającego). W pozycjach 73 i 76 należy wskazać funkcję osoby uprawnionej do reprezentowania składającego, wynikającą ze sposobu reprezentacji, np.. dyrektor,
członek zarządu, wspólnik, prokurent, pełnomocnik, kurator sądowy, syndyk.

72. Pieczęć nagłówkowa Podatnika / Nazwa firmy7

73. Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

74. Imię

75. Nazwisko

76. Podpis i pieczątka osoby reprezentującej składającego
deklarację

77. Imię

78. Nazwisko

79. Podpis i pieczątka osoby reprezentującej składającego
deklarację

L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Kwota opłaty do przypisu
zł
Adnotacje co do wykonanych czynności sprawdzających

Data (dzień-miesiąc-rok)

Podpis sprawdzającego formularz

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w określonym terminie kwoty opłaty określonej w tej deklaracji lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z
2017 r. poz. 1201).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego
organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 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.
7 Nazwa firmy powinna być zgodna z danymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. IDENTYFIKATOR PODATKOWY1

DO-2/A

DANE PODATNIKA ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1289).
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
wykorzystywanych jedynie przez część roku w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i prządku w gminach. Wypełnić w przypadku, gdy deklarację zobowiązany jest złożyć
więcej niż jeden właściciel.

Termin składania:

W ciągu 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych dla
pierwszej deklaracji, bądź w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji dla następnych deklaracji.

Nazwa i adres siedziby organu:

Prezydent Miasta Jaworzna

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres

Prezydent Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno
B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Podmiotowość prawna podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 osoba fizyczna
 spółka cywilna

 osoba prawna

4. Nazwa pełna* / Nazwisko, Firma osoby fizycznej**

6. Identyfikator REGON

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)**



jednostka organizacyjna

5. Nazwa skrócona* / Pierwsze imię, drugie imię**

7. Numer PESEL**

9. Imię ojca**

10. Imię matki**

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA**/ADRES SIEDZIBY*
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu 17. Nr lokalu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

21. Nr telefonu2

22. Adres e-mail2

20. Poczta

C. DORĘCZENIA3
C.1. MIEJSCE PRACY**/MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI*
23. Kraj

24. Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Nr domu 29. Nr lokalu

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

33. Nr telefonu2

34. Adres e-mail2
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1 Identyfikatorem podatkowym jest:
a) PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług,
b) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi podatkowemu.
2 Podanie danych jest dobrowolne, na potrzeby ułatwienia kontaktu.
3 Uzupełnić jeżeli jest inny niż adres wskazany w części B.2.

Id: BA192B2E-004D-42FB-845B-BC7664A5DC13. Projekt

Strona 14

UZASADNIENIE
Zmiana uchwały związana jest z koniecznością uchylenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą z dnia 19 grudnia 2016
r. syg. II FPS3/16, Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął ostatecznie pojawiające się spory
z orzecznictwa sądów administracyjnych, poprzez interpretację, iż w sprawach opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przepis art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) wyłącza stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Powyższe orzeczenie wyklucza
możliwość dalszego prowadzenia spraw z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Jaworzna, a zadanie to musi być
kontynuowane bezpośrednio przez Prezydenta Miasta Jaworzna.

Jaworzno, dnia 6 listopada 2017 r.
Opracowała: Magdalena Mistarz
Naczelnik Wydziału Budżetowo - Finansowego
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