UCHWAŁA NR XVI/181/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr
102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,
poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,
poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.889, Nr 217, poz.1281, z 2012 r.
poz.567), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się, że pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w terminie do 15 lutego
2013 r.
2. Nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
§ 3. Wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić w ciągu 14 dni, poprzez złożenie nowej deklaracji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Roman Klamann
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Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na gminy obowiązek przejęcia pełnej
odpowiedzialności za odebranie od wytwórców oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. Oznacza to
dokonanie szeregu uregulowań w tej kwestii, m.in. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,obejmującej objaśnienia
sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała
zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1. Data (dzień/miesiąc/rok) wpływu

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/181/12 Rady Gminy Pszczółki z
dnia 19 grudnia 2012 r.

2. 2.Nr dokumentu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMINIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością. W pierwszej kolejności deklarację składa właściciel/współwłaściciel, a w przypadku
wspólnot lub spółdzielni zarządca za wszystkich właścicieli, w następnej kolejności deklarację składa najemca, dzierżawca,
użytkownik wieczysty, inny podmiot
Pierwszy termin składania do 15.02.2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany.

Termin składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

Urząd Gminy w Pszczółkach 83-032 Pszczółki ul. Pomorska 18
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.6k ustawy
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 złożenie deklaracji



zmiana danych (data zaistnienia zmian) dzień/miesiąc/rok:

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości
Współwłaściciel

□

□

□

Najemca, dzierżawca

□

□

inny podmiot

Użytkownik wieczysty

□

Zarządca nieruchomości wspólnej

………………………………..
podać rodzaj

D. DANE
 IDENTYFIKACYJNE
A. Osoba fizyczna



6. Nazwisko

7. Pierwsze Imię, drugie imię

8.Nazwisko rodowe

9. Numer PESEL

10. Telefon kontaktowy

11.Adres e-mail

B. Zarządca (wspólnota)
12.Nazwisko/a i imiona wspólników/Nazwa pełna

15.adres e-mail

13.Nr KRS/NIP

14. Nr telefonu

16.Osoby upoważnione do reprezentowania

1
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D1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
17. Gmina

21. Miejscowość

18. Ulica

19. Nr domu

22. Kod pocztowy

20. Nr lokalu

23. Poczta

D2. ADRES KORESPONDENCYJNY, jeśli jest inny niż adres wskazany w D1.
24. Kraj

25. Województwo

26.Powiat

27. Gmina

28. Ulica

29.Nr domu

31. Miejscowość

32.Kod pocztowy

33.Poczta

30.Nr lokalu

D3.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w D1 prowadzi się ………………………..
gospodarstwo/a domowe
(wpisać ilość)

D4.W przypadku nieruchomości wielolokalowych prowadzi się …………….. gospodarstw/a
domowe w tym:
1. W lokalu 1 gospodarstwa domowe w ilości ………..

5. W lokalu 5 gospodarstwa domowe w ilości ……….

2. W lokalu 2 gospodarstwa domowe w ilości ………..

6. W lokalu 6 gospodarstwa domowe w ilości ………..

3. W lokalu 3 gospodarstwa domowe w ilości ………..

7. W lokalu 7 gospodarstwa domowe w ilości ………..

4. W lokalu 4 gospodarstwa domowe w ilości ………..

2
8 . W lokalu 8 gospodarstwa domowe w ilości ………..

Def. GUS Gospodarstwo domowe- zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących.

Oświadczam, że odpady powstające na terenie nieruchomości będą zbierane w sposób

□ selektywny 3

□ zmieszany

(właściwe zaznaczyć)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik

□ tak

□ nie4

(właściwe zaznaczyć)

Jeśli tak należy podać orientacyjną miesięczną ilość w kg odpadów trafiających na kompostownik w
podziale na : okres kwiecień-wrzesień ………….. kg/miesiąc ;

okres październik-marzec …………….. kg/miesiąc

Oświadczam, że na terenie nieruchomości (właściwe zaznaczyć)

□

prowadzona jest działalność gospodarcza5

□nie jest prowadzona działalność

gospodarcza
34. za odpady komunalne zbierane
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Pszczółki w
sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6

43,00

zł/gospodarstwo domowe/miesiąc

78,00

zł/gospodarstwo domowe/miesiąc

selektywnie

35. za odpady komunalne zmieszane
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Kwota opłaty do dwóch miejsc po

zł/gospodarstwo domowe/miesiąc

36.

przecinku (zadeklarowaną ilość
zD3 lub D4 pomnożyć przez
stawkę opłaty z poz. 34 lub 35 )

Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc gotówką w kasie Urzędu Gminy w Pszczółkach,
u. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki bądź na rachunek bankowy Urzędu nr 83 8337 0001 0000 0286 2000 0007 w tytule podając
nazwisko, imię/nazwę oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz okres, za który uiszczana jest opłata.
Pierwszą wpłatę należy uiścić do 15 lipca 2013 r.

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym

Data (dzień/miesiąc/rok)

Czytelny podpis (imię i nazwisko/nazwa)

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze

1

Wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę
umocowania: pełnomocnictwo, umowa, KRS itp.
2
W przypadku większej ilości lokali należy dołączyć załącznik z listą kolejnych lokali z podaniem ilości gospodarstw
domowych w danym lokalu.
3 w przypadku selektywnego zbierania odpadów właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia urządzeń
(pojemniki, worki) do segregacji.
Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia braku wywiązywania
się z segregacji odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość zaległości z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4
W takim przypadku i gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
wydzielenia z odpadów powstających na terenie nieruchomości frakcji odpadów biodegradowalnych (odpady zielone,
kuchenne) w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.
5
w przypadku prowadzenia na terenie nieruchomości działalności gospodarczej do deklaracji należy dołączyć umowę na
odbiór odpadów komunalnych powstających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej .
6
w przypadku zadeklarowania zbierania odpadów w sposób zmieszany należy przyjąć do wyliczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stawkę z poz.35 deklaracji, a w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych do ustalenia stawki opłaty należy przyjąć stawkę z poz.34 deklaracji.
.
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