
 

 

UCHWAŁA NR XXII/154/12 

RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391),  

Rada Miejska w Leżajsku uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełnienia.  

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały.  

§ 2. Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 

Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 w terminie:  

1) do 20 lutego 2013 roku – dla pierwszej deklaracji,  

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie 

nieruchomości.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

mgr inż. Ireneusz Stefański 
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Załącznik  do Uchwały Nr XXII/154/12  

Rady Miejskiej w Leżajsku  z dnia 29 listopada 2012r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 

 
Podstawa prawna:  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 

poz. 391 z późn. zm.) 

Składający:  formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostek organizacyjnych i osób posiadających w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów 
władających nieruchomością zamieszkaną na terenie Miasta Leżajska 

Miejsce składania:  Urząd Miasta Leżajska, 37-300 Leżajsk ul. Rynek 1 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

BURMISTRZ  LEŻAJSKA 
UL.  RYNEK 1 
37- 300 LEŻAJSK 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □  pierwsza deklaracja                              □  zmiana danych w deklaracji  

                                                                          (data zaistnienia zmiany)   
……………………… 

 

C. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  Właściciel                    □ Współwłaściciel                   □ Użytkownik wieczysty 

□  Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca         □ Inny podmiot władający  

      nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu                      nieruchomością 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

D.1 Dane identyfikacyjne 

Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  osoba fizyczna                □  osoba prawna         □  

jednostka organizacyjna nie posiadająca 
                                                                                                       
osobowości prawnej 
4. Nazwisko  i imię* / Nazwa pełna ** 
 

5. Imię ojca* 6. Imię matki* 7. Data urodzenia* 

8. PESEL* 9. Numer NIP** 10. Numer telefonu 

11. Osoba upoważniona do reprezentowania 

składającego deklarację: 
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D.2 Adres zamieszkania*/ Adres siedziby** 

12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat 

15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr 

lokalu 

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta 

a 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
 

22. Ulica 

 

23. Nr domu 24. Nr lokalu 

 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

 

 zamieszkuje stale …………………………….……..osób (podać liczbę mieszkańców) 

26. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: 

□ selektywny (segregowany)                   □  nieselektywny (zmieszany) 

27. Czy nieruchomość wskazana w części E wyposażona jest w kompostownik? 

              □ tak                                                        □ nie 

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Stawka opłaty za osobę  
określona w uchwale Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty 

28. 

 

 

 

Miesięczna kwota opłaty od osób stale zamieszkujących: 
(ilość osób stale zamieszkujących z poz. F25 x stawka opłaty z poz. G28) 
 

29. 

 

………………. 

 
30. 

Wyliczenie miesięcznej kwoty opłaty: 
(wypełnić jedynie w przypadku osób zamieszkujących okresowo) 

 31. 

(iloczyn poz G30. x stawka 

opłaty z poz. G28) 

32. 

(suma poz. G29 

i poz. G31) 

 
 
Styczeń (ilość osób zamieszkujących okresowo)  
 
Luty  (ilość osób zamieszkujących okresowo)  
 

 
 
…… 
 
…… 
 

 
 
………….…… 
 
………….…… 
 

 
 

……….. 
 

……….. 
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Marzec (ilość osób zamieszkujących okresowo)  
 
Kwiecień (ilość osób zamieszkujących okresowo)  
 
Maj  (ilość osób zamieszkujących okresowo)  
 
Czerwiec (ilość osób zamieszkujących okresowo)  
 
Lipiec  (ilość osób zamieszkujących okresowo)  
 
Sierpień (ilość osób zamieszkujących okresowo)  
 
Wrzesień (ilość osób zamieszkujących okresowo)  
 
Październik (ilość osób zamieszkujących 
okresowo)  
 
Listopad (ilość osób zamieszkujących okresowo)  
 
Grudzień (ilość osób zamieszkujących okresowo)  

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

………….…… 
 
………….…… 
 
………….…… 
 
………….…… 
 
………….…… 
 
………….…… 
 
………….…… 
 
 
………….…… 
 
………….…… 
 
………….…… 

……….. 
 

……….. 
 

……….. 
 

……….. 
 

……….. 
 

……….. 
 

……….. 
 
 

……….. 
 

……….. 
 

……….. 

A 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za 
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
 

Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i 

nazwiska)  

 

 

 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 
Uwagi organu przyjmującego deklarację 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podpis przyjmującego deklarację oraz pieczęć organu 
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POUCZENIE 

 
1) W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 
299, poz. 1954 z późn. zm.) 
 
2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 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. 
 
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę 
w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. 
 

 

* dotyczy osób fizycznych 
** dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot itp.   
 

Objaśnienia: 
 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Leżajska deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od 
 dnia zamieszkania na danej nieruchomości  pierwszego mieszkańca. 

2. Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna 
uchwała.  

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację do Burmistrza Leżajska w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

4. Dopuszcza się uwzględnienie z góry w rozliczeniu informacji o różnicach w ilości osób 
zamieszkałych w trakcie roku. 

5. Składający deklarację zobowiązany jest  dołączyć:  

- w przypadku gdy liczba osób zamieszkałych odbiega od ilości osób zameldowanych, 
składający deklarację zobowiązany jest dołączyć: kserokopię zaświadczenie ze szkoły, 
uczelni, legitymacji studenckiej, umowę najmu lub kupna mieszkania w którym 
zamieszkuje poza terenem Leżajska, umowę o pracę lub oświadczenie 
o niezamieszkiwaniu na terenie Leżajska osoby, której to dotyczy. 

- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez 
pełnomocnika. 

6. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  przez właścicieli nieruchomości 
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także 
inne podmioty władające nieruchomości, jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkami 
wielolokalowymi, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązku właściciela 
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 8, poz. 903 ze zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 
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