Zarządzenie Nr ORo.0050.715.2012
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie: art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2001r.
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz Uchwały Nr III/31/10 Rady
Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary
Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:
§1
Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§2
1. Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność
statutową na terenie miasta Piekary Śląskie lub działają na rzecz jego mieszkańców.
2. Konsultacje polegać będą na przekazywaniu opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały przez
uczestników, w co najmniej jeden ze wskazanych sposobów, tj.:
a. na pocztę elektroniczną Urzędu Miasta Piekary Śląskie (organizacyjny@piekary.pl),
b. listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie) z adnotacją
na kopercie „Konsultacje ”,
c. osobiście u naczelnika Wydziału Organizacyjnego (pok. nr 213 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84)
3. Konsultacje projektu uchwały odbywać się będą w terminie od dnia 21.11.2012r. do 23.11.2012r.
§3
Opublikować treść projektu uchwały:
a) na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: konsultacje) www.bip.piekary.pl,
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie ( siedziba Urzędu ul. Bytomska 84).
§4
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§5
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
§6
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piekary Śląskie
(-) mgr inż. Stanisław Korfanty

Rozdzielnik:
1. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich
2. Wydział Organizacyjny

Przygotowała: S.Mikołajek
Sprawdziła: M.Kwaśniewicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr ORo.0050.715.2012
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 21 listopada 2012r.

Projekt
Druk Nr…….
Uchwała Nr ……………….
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia ………………. 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Piekary Śląskie, na których powstają odpady
komunalne, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały zamieszkują
mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach
Śląskich Sp. z o.o., ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie, deklarację o której mowa w § 1 w
terminie do dnia 31 maja 2013 r.
2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują
mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne zobowiązani są złożyć w Miejskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., ul. Roździeńskiego 38, 41946 Piekary Śląskie, deklarację o której mowa w § 1 w terminie do dnia 31 maja 2013 r.
3. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują
mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne, zobowiązani są złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. , ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary
Śląskie, deklarację o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na
danej nieruchomości właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14
dni od daty nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2013 r.

UZASADNIENIE
Ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, został zmieniony sposób gospodarowania odpadami
komunalnymi przez Gminę.
Niniejszą uchwałą określono, zgodnie z artykułem 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości oraz ustalono terminy i miejsce jej składania.

Załącznik nr 1 do uchwały nr………………….Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia ………………………

Druk D.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Piekary Śląskie, na których powstają
odpady komunalne.

Miejsce
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Pierwsza deklaracja

korekta deklaracji

Zmiana danych

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel

Współwłaściciel

Zarządca nieruchomości wspólnej

Użytkownik wieczysty

Inny

W przypadku współwłaścicieli należy wypełnić Druk D.01 stanowiący załącznik do niniejszej deklaracji.

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

4. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

5. PESEL

6. REGON

7. NIP

dot. osób fizycznych

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
8. Kraj

11. Gmina

15. Miejscowość

9. Województwo

12. Ulica

10. Powiat

13. Nr domu

16. Kod pocztowy

14. Nr lokalu

17. Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania / siedziby)
18. Kraj

19. Województwo

20. Powiat

21. Gmina

22. Ulica

25. Miejscowość

23. Nr domu

26. Kod pocztowy

24. Nr lokalu

27. Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE *
Gmina

28. Ulica

29. Nr domu

30. Nr lokalu

Piekary Śląskie
31. Miejscowość

32. Kod pocztowy

33. Poczta

34. Numer działki

35. Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
A

zamieszkała

B

niezamieszkała

C

w części zamieszkała i w części niezamieszkała

36. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady zbierane będą w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1

F.

selektywny

2

nieselektywny

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
(Wypełniają właściciele nieruchomości, którzy zaznaczyli kwadrat A lub C)

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w dziale E niniejszej deklaracji

37

Wysokość stawki opłaty wymienionej w objaśnieniach

38

(Należy wybrać odpowiednią stawkę z obowiązującej Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie
w zależności od wybranego sposobu zbierania odpadów)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi:

39

(Wpisać iloczyn poz. 37 i 38)

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ LUB W CZĘŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ
(Wypełniają właściciele nieruchomości, którzy zaznaczyli kwadrat B lub C)

40. Na terenie nieruchomości prowadzony jest następujący rodzaj działalności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...w ramach której, średnio na dzień:
Jest zatrudnionych pracowników

41

W szkole uczy się uczniów/studentów

42

W żłobku/przedszkolu przebywa dzieci

43

Lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych

44

W szpitalu/internacie/hotelu/pensjonacie itp. znajduje si ę łóżek

45

Znajduje się ogródków działkowych

46

Plac targowy ma powierzchnię

47

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji powstaje
następująca ilość odpadów gromadzonych w pojemnikach:
II.
Ilość pojemników

I.
Rodzaj pojemnika

IV.
Opłata miesięczna

III.
Stawka za pojemnik *

(szt./miesiąc)

(zł.)

Pojemnik 110l

48

49

50

Pojemnik 120l

51

52

53

Pojemnik 240l

54

55

56

Pojemnik 1100l

57

58

59

60

61

62

Pojemnik 7m

3

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi:

(iloczyn kolumn II. i III.)
(zł)

63

(suma poz. 59-64)
* Należy wybrać odpowiednią stawkę zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DOTYCZĄCE OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej
deklaracji, wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wynosi:

64

(suma poz. 39 i 62)

I.

ZAŁĄCZNIKI

65 (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
Druk D.01. dla współwłaścicieli w ilości …… sztuk.
Dokument potwierdzający ustanowienie zarządcy - w przypadku zarządcy nieruchomości wspólnej.

J.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………..
(czytelny podpis)

K. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945 z późn. zm.).
2. Egzekucja należności na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego może zostać przeprowadzona min. poprzez: zajęcie
wynagrodzenia za pracę, zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, zajęcia innych wierzytelności pieniężnych lub zajęcie
ruchomości.
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

Załącznik do załącznika nr 1 do uchwały nr…. ………Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia……..

Druk D.01.
Załącznik nr …..do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI
D1.

DANE IDENTYFIKACYJNE

1. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Osoba fizyczna
Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowo ści prawnej

2. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

3. PESEL

4. REGON

(dot. osób fizycznych)

5. NIP

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA
6. Kraj

7. Województwo

9. Gmina

10. Ulica

13. Miejscowość

8. Powiat
11. Nr domu

14. Kod pocztowy

12. Nr lokalu

15. Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania / siedziby)
16. Kraj

17. Województwo

19. Gmina

20. Ulica

23. Miejscowość

D2.

18. Powiat
21. Nr domu

24. Kod pocztowy

22. Nr lokalu

25. Poczta

DANE IDENTYFIKACYJNE

26. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Osoba fizyczna
Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowo ści prawnej

27. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

28. PESEL

29. REGON

(dot. osób fizycznych)

30. NIP

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA
31. Kraj
34. Gmina

32. Województwo
35. Ulica

38. Miejscowość

33. Powiat
36. Nr domu

38. Kod pocztowy

37. Nr lokalu

40. Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania / siedziby)
41. Kraj
44. Gmina

42. Województwo
45. Ulica

43. Powiat
46. Nr domu

47. Nr lokalu

48. Miejscowość

D3.

49. Kod pocztowy

50. Poczta

DANE IDENTYFIKACYJNE

51. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Osoba fizyczna
Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

52. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

53. PESEL

54. REGON

(dot. osób fizycznych)

55. NIP

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA
56. Kraj

57. Województwo

59. Gmina

60. Ulica

63. Miejscowość

58. Powiat
61. Nr domu

64. Kod pocztowy

62. Nr lokalu

65. Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania / siedziby)
66. Kraj

67. Województwo

69. Gmina

70. Ulica

73. Miejscowość

D4.

68. Powiat
71. Nr domu

74. Kod pocztowy

72. Nr lokalu

75. Poczta

DANE IDENTYFIKACYJNE

76. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Osoba fizyczna
Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowo ści prawnej

77. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

78. PESEL

79. REGON

(dot. osób fizycznych)

80. NIP

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA
81. Kraj
84. Gmina

82. Województwo
85. Ulica

88. Miejscowość

83. Powiat
86. Nr domu

89. Kod pocztowy

87. Nr lokalu

90. Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania / siedziby)
91. Kraj
94. Gmina
98. Miejscowość

92. Województwo
95. Ulica

93. Powiat
96. Nr domu

99. Kod pocztowy

100. Poczta

97. Nr lokalu

