UCHWAŁA NR XXIX/176/12
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki.
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
(j.t.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 ze zm.), Rada Gminy Duszniki uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć
w Urzędzie Gminy Duszniki:
1) pisemnie lub
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.
§ 4. Ustala się następujące terminy składania deklaracji, o której mowa w § 1:
1) do 31 stycznia 2013 roku – dla pierwszej deklaracji,
2) do końca listopada każdego roku – dla deklaracji za kolejne lata,
3) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.),
4) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej
w szczególności ze zmianą ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych lub zmianą
rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/176/12
Rady Gminy Duszniki
z dnia 30 października 2012 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości1 zamieszkałych położonych na terenie Gminy Duszniki.
Termin składania: Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2013r.; kolejne deklaracje w terminie do końca listopada każdego roku; 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 lub w przypadku zmiany innych danych określonych w pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia
nastąpienie zmiany.
Miejsce składania: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki (Biuro Obsługi Interesanta lub pocztą na wskazany wyżej adres).

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY DUSZNIKI
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji: zaznaczyć właściwy kwadrat)

Pierwsza deklaracja
Kolejna deklaracja składana za rok ………………….
2

Deklaracja składana jako korekta wcześniejszej deklaracji
(data zaistnienia zmiany: ….……. - …………….…….…. - ………….)
dzień

miesiąc

rok

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE:
C. 1. 1. Rodzaj własności, posiadania nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel

Współwłaściciel

Użytkownik wieczysty

Inny posiadacz (jaki …………………………………………………………………………………………….)
C. 1. 2. Imię i nazwisko składającego deklarację (lub pełna nazwa składającego)
Nazwisko /Nazwa podmiotu

PESEL

Imię

REGON

Nr telefonu

Kraj

NIP (nie dotyczy osób fizycznych)
-

-

Adres e-mail

C. 2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Województwo
Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

1

Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
1
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C. 3. ADRES I DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość
Ulica
Nr domu

3

Nr lokalu

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DOT. ZBIERNIA ODPADÓW W SPOSÓB SELEKTYWNY
4
Oświadczam, iż odpady komunalne na terenie nieruchomości wskazanej w części C. 3. będą zbierane w sposób selektywny
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Tak

Nie

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Oświadczam, iż na nieruchomości wskazanej w części C. 3. niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
zamieszkuje ……….…………. osób;
(podać ilość osób)

sezonowo w okresie od ………………………… do …………………………. zamieszkuje ……..…………. osób.
(podać miesiąc)

(podać miesiąc)

5

(podać ilość osób)

*

UWAGA! Zameldowanie nie jest równoznaczne z miejscem stałego pobytu, w niniejszej deklaracji należy podać liczbę osób
faktycznie zamieszkałych na danej nieruchomości.

Obowiązująca wysokość stawki opłaty:
- przy zadeklarowanej zbiórce selektywnej – ……………… zł/osobę miesięcznie
- przy zadeklarowanej zbiórce nieselektywnej – ……………… zł/osobę miesięcznie
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
………………………….(podać liczbę mieszkańców) x ……………...........(podać stawkę opłaty*)=………………………zł (iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty)

(słownie złotych:…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………)
*

UWAGA! Stawkę opłaty określa Uchwała Rady Gminy Duszniki w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. W przypadku wyboru selektywnego sposobu zbierania
odpadów na terenie nieruchomości (gdy w części D zaznaczono „Tak”) należy wybrać niższą stawkę opłaty wskazaną
w powyższej uchwale, a przy wyborze nieselektywnego sposobu zbierania odpadów na terenie nieruchomości (gdy w części D
zaznaczono „Nie”) wyższą stawkę opłaty.
F. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Oświadczam, że odpady biodegradowalne pochodzące z gospodarstwa domowego (np. resztki jedzenia, obierki warzyw i
owoców) są kompostowane na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Tak

Nie

Jeśli zaznaczono pozycję „Tak”, proszę podać ilość odpadów kompostowanych .................................... kg/miesiąc.
2. Oświadczam, że w inny sposób wykorzystuję, na własne potrzeby odpady kuchenne i ogrodowe……………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
(wskazać sposób wykorzystania odpadów)

3

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

4

Selektywne zbieranie oznacza zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie
rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. Szczegółowy zakres i sposób selektywnej zbiorki określa
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki. Zbieranie odpadów w sposób selektywny przez właściciela nieruchomości będzie podlegać
bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości właściwy organ w drodze
decyzji naliczy wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5
Dotyczy nieruchomości o charakterze letniskowym. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w
którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
2
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G. POUCZENIE, OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKALRACJĘ
Pouczenie:
1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 299, poz. 1954 z poźn. zm.).
2. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie złożenie niniejszej deklaracji w wymaganym
terminie albo uzasadnione wątpliwości, co do danych w niej zawartych skutkowało będzie wydaniem decyzji
administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Duszniki, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać bez wezwania, raz na dwa miesiące, w terminach: do 31 stycznia za
styczeń-luty, do 31 marca za marzec-kwiecień, do 31 maja za maj-czerwiec, do 31 lipca za lipiec-sierpień, do 30 września
za wrzesień-październik, do 30 listopada za listopad-grudzień; na rachunek bankowy nr 13 9072 0002 0000 0127 2000
0005, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem – opłata za odbiór
odpadów.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych za stanem faktycznym.

……………………………………………………
(Miejscowość i data)

……………………………………………………………….
(Czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

3
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Uzasadnienie
W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., podjętych
1 lipca 2011r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), gminy mają obowiązek odbioru odpadów
komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Uchwała, której podstawą jest art. 6n przedmiotowej ustawy (tekst jednolity po nowelizacji), ma na celu
uwzględnienie konieczności zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana przez właścicieli nieruchomości. Deklaracja
obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, iż stanowi ona podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera również informację o terminach i miejscu
składania deklaracji. Podjęcie niniejszej uchwały ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja
w przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę wszczęcia
postępowania egzekucyjnego.
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
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