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Poz. 2955
UCHWAŁA NR 324/XXXVII/2014
RADY GMINY DĘBOWIEC
z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.)
oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 49/VI/07 Rady Gminy Dębowiec z dnia
24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Dębowiec, Rada Gminy Dębowiec postanawia:
§ 1. 1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy
Dębowiec w terminach określonych w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Dębowiec Nr 167/XXII/2012 w sprawie: wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Matejczuk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 324/XXXVII/2014
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 20 maja 2014 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.)

Składający

Właściciel/współwłaściciel/dzierżawca/najemca/użytkownik wieczysty/inna osoba
władająca * nieruchomością zamieszkałą lub nieruchomością niezamieszkałą, a na
której powstają odpady, położoną na terenie Gminy Dębowiec

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Miejsce składania

Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Pierwsza deklaracja obowiązuje od dnia ………………..
□ Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji obowiązuje od dnia ………………
□ Korekta deklaracji
□ Wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty od dnia ……………….
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

Właściciel
nieruchomością

□ Użytkownik wieczysty □ Użytkownik □ Najemca □ Dzierżawca □ Inna osoba władająca

□ Współwłaściciel
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba prawna □ osoba fizyczna
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
D.2. Pełna nazwa / Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej)

D.3. Identyfikator
REGON

NIP

PESEL

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość
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Poczta

Numer telefonu

E-mail

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

D.4. Adres do korespondencji

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:
F. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:
…………………………………………………………………… (podać liczbę mieszkańców)
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
STAWKI OPŁAT
Liczba osób zamieszkałych na
nieruchomości

Przy prowadzeniu segregacji
……………… zł

………………………….

………………………………. zł

Przy nieprowadzeniu segregacji
………………….. zł

Oświadczam, że powstałe na terenie nieruchomości odpady kuchenne,
odpady z terenów zielonych i odpady ogrodowe zagospodaruję we własnym
zakresie, w kompostowniku zlokalizowanym na terenie mojej nieruchomości
Szacunkowa miesięczna masa odpadów kuchennych, odpadów z terenów
zielonych oraz odpadów ogrodowych zagospodarowywana na kompostowniku

………………………………. zł
TAK/NIE*

………………………………. kg

Dotyczy wyłącznie nieruchomości, na której nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady oraz nieruchomości, na której
prowadzona jest działalność gospodarcza
Oświadczenie, że na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone i zbierane w sposób selektywny ( właściwe
zaznaczyć)

□ TAK, będę zbierać selektywnie odpady
Liczba pojemników z odpadami powstała na
nieruchomości:

□ NIE, nie będę zbierać selektywnie odpadów

Koszt wywozu jednego pojemnika o pojemności
120 l.

………………………..

……………………….. zł

Liczba pojemników z odpadami powstała na
nieruchomości:

Koszt wywozu jednego pojemnika o pojemności
240 l.

………………………..

……………………….. zł

Liczba pojemników z odpadami powstała na
nieruchomości:

Koszt wywozu jednego pojemnika o pojemności
900 l.

………………………..

………………………………. zł

………………………………. zł

………………………………. zł
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……………………….. zł
Liczba pojemników z odpadami powstała na
nieruchomości:

Koszt wywozu jednego pojemnika o pojemności
1100 l.

………………………….

……………………….. zł

Dla jednoosobowej działalności
gospodarczej prowadzonej na
nieruchomości zamieszkałej

Liczba
pojemników
120 l.
( min. 1 na
kwartał z
każdej
działalności)

Przy
prowadzeniu
segregacji

Przy
nieprowadzeniu
segregacji

………..

………….. zł

………….. zł

………………………………. zł

Stawka opłat za pojemnik 120 l.

Wysokość opłaty

………………………………. zł

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczenie i podpis składającego / osoby reprezentującej składającego**
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi oraz z ustaleniem należności za gospodarowanie tymi odpadami. (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity DZ. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego **

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.)
Objaśnienia:
1. Pola A-H niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację – komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub
niebieskim kolorem.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających w danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany
złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Dębowiec w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Ilekroć w deklaracji jest mowa o miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.U.UE.L.2008.218.14)
miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z
wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
4. Objaśnienia dotyczące części G:
1) jeżeli nieruchomość jest niezamieszkała, a powstają na niej odpady (np.: przedszkola, szkoły, obiekty służące prowadzeniu
działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej, ośrodki zdrowia, sklepy, restauracje, bary, kluby itp.) należy wybrać
odpowiedni pojemnik.
* Niewłaściwe skreślić.
** Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej.

