DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 10 lutego 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2015-02-10 08:26:57

Poz. 689
UCHWAŁA NR III/43/2015
RADY MIASTA WISŁY
z dnia 29 stycznia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie
określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm). w związku z art. 6 ust 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity DZ.U. 2014 poz. 849 z późn. zm.), art. 6a
ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 20 13r. poz. 1381 z późn.
zm.), art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz.
465 z późn. zm.), art.6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1399 z późno zm.), mając na uwadze art 4 ust. 1, art
5 i art 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz.U. 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)
Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia
wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych (Dz.Urz.Woj.Sla z 2013 r. poz.
6646 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła
Janusz Podżorski
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Załącznik do
Uchwały Nr III/43/2015 Rady Miasta Wisła
z dnia 29 stycznia 2015

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Wisła
Nr XXXI/470/2013 z dnia 31 października 2013 r.

PESEL1

NIP1

KRS* / REGON

………………………………..……………………………

……………………………………………

…………………………...…………………

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WISŁA (DŚ)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm)
Składający:
Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Wisła, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
Miejsce składania: Urząd Miejski w Wiśle
Termin składania:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA WISŁA

Plac B. HOFFA 3

43-460 WISŁA

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
PIERWSZA DEKLARACJA

KOREKTA DEKLARACJI

POWSTANIE OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY W TRAKCIE ROKU

WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY W TRAKCIE ROKU

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL (udział w lokalu mieszkalnym* …………………………………………)
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE ALBO UŻYTKOWANIU
INNY PODMIOT (rodzaj)………………………………………………………………………………..

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO

Data urodzenia*

Imię ojca*

……………………………………………

Imię matki*

……………………………………………

…………………………...…………………

Związek małżeński*
Tak

Tak, ale ustalono odrebność majątkową

Nie

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
ULICA / OS.

NR BUDYNKU

……………………………………………

NUMER PARCELI GRUNTOWEJ*

……………………………………………

…………………………...…………………

F. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA NA STAŁE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA / OS.

NR BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO*

POCZTA ELEKTRONICZNA (E-MAIL)*

G. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jesli inny niż w sekcji F)
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA / OS.

NR BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO*

POCZTA ELEKTRONICZNA (E-MAIL)*
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H. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA NA NIERUCHOMOŚCI
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
TAK
NIE
Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zawrzeć dodatkową, odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia tej działalności z
firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

I. LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANĄ W SEKCJI E
I.1.
NIERUCHOMOŚĆ, W KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

I.2.

NIERUCHOMOŚĆ, W KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY STALE

Brak zwolenienia z opłaty
Ilość osób dorosłych + maksymalnie dwie osoby niepełnoletnie

………..

Zwolenienie w części z opłaty

Ilość osób objętych
częściowym zwolnieniem
z opłaty, czyli trzecia i
każda kolejna osoba
niepełnoletnia

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części
dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej., o której mowa
w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), w ten sposób, że właściciel nieruchomości
wnosi częściową opłatę za trzecią i kolejne osoby niepełnoletnie
zamieszkujące nieruchomość w wysokości 1 PLN za każdą z tych osób

…………………….

I.3.
NIERUCHOMOŚĆ, W KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OKRESOWO
MIESIĄC
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

MIESIĄC

Liczba osób objętych podstawową opłatą

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

……………………

……………………

…………………….

……………………

…………………….

…………………….

styczeń
luty

Liczba osób objętych zwolnieniem z części opłaty

………………………

……………………….

marzec
kwiecień
maj

……………………….

………………………

………………………

czerwiec

……………………….

lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

………………………

J. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
Odpady segregowane (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane)
- stawka opłaty wynosi 10 PLN od jednego mieszkańca miesięcznie
- stawka opłaty obniżonej wynosi 1 PLN od każdej trzeciej i kolejnej osoby niepełnoletniej
Zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji)
- stawka opłaty wynosi 20 PLN od jednego mieszkańca miesięcznie

K. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
K.1. Dotyczy sekcji I.2.
..........

zł

Powyższą stawkę opłaty wylicza się mnożąc zadeklarowaną w sekcji J. stawkę jednostkową opłaty przez liczbę osób zadeklarowaną w
sekcji I.2. wspólnie zamieszkujących nieruchomość zadeklarowaną w sekcji E (uwzględniając częściowe zwolnienie z opłaty), czyli
iloczyn właściwej stawki i ilości osób, której stawka dotyczy
(sekcja J deklaracji) x liczba osób zamieszkujących (I.2.) = opłata
np. 4 osoby (w tym dwie osoby dorosłe + dwie osoby niepełnoletnie) x 10 PLN + 1 osoba niepełnoletnia x 1 PLN = 41 PLN dla 5 osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość,
przy trzech osobach niepełnoletnich
np. 5 osób (w tym trzy osoby dorosłe + dwie osoby niepełnoletnie) x 10 PLN = 50 PLN dla 5 osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość

K.2. Dotyczy sekcji I.3.
MIESIĄC
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

OPŁATA
PODSTAWOWA

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

MIESIĄC
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

OPŁATA PODSTAWOWA

……………………
zł

……………………
zł

……………………
zł

……………………
zł

……………………
zł

……………………
zł

MIESIĄC
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

OPŁATA CZĘŚCIOWA

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

MIESIĄC
lipiec
sierpień
wrzesień

OPŁATA CZĘŚCIOWA

……………………
zł

……………………
zł

……………………
zł

październik

……………………
zł

listopad
grudzień

……………………
zł

……………………
zł

Powyższą stawkę opłaty wylicza się mnożąc zadeklarowaną w sekcji J. stawkę jednostkową opłaty przez liczbę osób zadeklarowaną w
sekcji I.3. wspólnie zamieszkujących nieruchomość zadeklarowaną w sekcji E w danym miesiącu, czyli iloczyn właściwej stawki i ilości
osób, której stawka dotyczy
(sekcja J deklaracji) x liczba osób zamieszkujących w danym miesiącu (I.3.) = opłata
np. 4 osoby (w tym dwie osoby dorosłe + dwie osoby niepełnoletnie) x 10 PLN + 1 osoba niepełnoletnia x 1 PLN = 41 PLN dla 5 osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość
np. 5 osób (w tym trzy osoby dorosłe + dwie osoby niepełnoletnie) x 10 PLN = 50 PLN dla 5 osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość

UWAGA: Miesięczna opłata to suma sekcji K1. i K.2.
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L. PRZYBLIŻONA ILOŚĆ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (ŻYWNOŚĆ, TRAWA, LIŚCIE) POWSTAJĄCYCH
PRZECIĘTNIE NA MIESIĄC W GOSPODARSTWIE I ZAGOSPODAROWANYCH NA WŁASNE POTRZEBY
(np. jako karma dla zwierząt czy przeznaczona na kompost):
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
brak
do 20 kilogramów
powyżej 20 do 30 kilogramów
powyżej 30 kilogramów

M. OŚWIADCZENIE I PODPISY SKŁADAJĄCYCH / OSOBY REPREZENTUJACEJ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
(t.j. Dz. U. 2013.186 z późn. zm.), w szczególności określone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialności
za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z przepisami
ustawy dania 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Pieczęć *

Imię i Nazwisko / Imiona i Nazwiska
……………………………………………
Data wypełnienia ( dzień-miesiąc- rok)
……………………………………………
Podpisy składających deklarację
……………………………………………

Dane kontaktowe osoby sporządzającej deklarację *
Imię *

Numer telefonu kontaktowego*

Nazwisko *

* informacje fakultatywne

OBJAŚNIENIA
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer:
• PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
• NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
2) Właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, podzielono na 3 grupy:
a) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
b) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY STALE
c) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OKRESOWO
punkt a) Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B, C, D, E, F, G, H, I.1, M
punkt b) Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B, C, D, E, F, G, H, I.2, J, K.1, L i M
punkt c) Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B, C, D, E, F, G, H, I.3, J, K.2, L i M
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.
4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji,
w szczególności są:
- oświadczenia właściciela nieruchomości wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki
oświatowej / uczelni;
- oświadczenia właściciela nieruchomości wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu
ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu;
- oświadczenia właściciela nieruchomości wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Wisła oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne
zaświadczenie Urzędu tej gminy;
- oświadczenie właściciela nieruchomości wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wisła pod innym adresem niż adres zameldowania;
- pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
5) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest załączyć do pierwszej deklaracji kopie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, jeżeli w dniu 1 stycznia 2012 roku posiadał taka umowę.

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmującego formularz

Data i podpis przyjmującego formularz
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……………………………………………….
Nazwa pełna / Imię i Nazwisko

………………, dnia ………………..

………..……………………………………..
Adres nieruchomości
………..……………………………………..

UZASADNIENIE DO KOREKTY DEKLARACJI

Z powodu ……………….………………………………………………………………………………………………………….
…………………….……..……….……...……………………………………………………………………………………………………
…………………….……..……….……...……………………………………………………………………………………………………
…………………….……..……….……...……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zmiana nastąpiła dnia …………..…..……..…………………………………………………………………………………….
Proszę o korektę uwzględniającą powyższe zmiany.

………..……………………………………..
Podpis osoby składającej korektę

