UCHWAŁA NR XIII/102/16
RADY GMINY OSIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminach
określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:
1) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem:
a) usługi e-formularza dostępnego w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
zwanej dalej ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl ;
b) pisma ogólnego do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Osie dostępnej pod
adresem www.epuap.gov.pl , w następujących formatach: xml, .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .xps;
2) układ informacji i powiązań między nimi w
z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej;

deklaracji

elektronicznej

są

zgodne

3) deklaracje opatrywane są w każdym przypadku jedną z form podpisu i zabezpieczenia:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub
b) podpisem
potwierdzonym
profilem
zaufanym
ePUAP
w
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

rozumieniu

przepisów

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/178/13 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r. poz. 3372).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Waśkowski
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Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustawodawca w myśl art. 6m. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, iż
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy 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. Zgodnie z
zapisem art. 6n. 1 Rada Gminy określa w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, który zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia
oraz pouczenie, że jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera wszystkie
istotne elementy wskazane w ustawie.
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Załącznik do uchwały Nr XIII/102/16
Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 250).
Składający:
Właściciel nieruchomości 1 , na której zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Osie

Organ właściwy do złożenia deklaracji
WÓJT GMINY OSIE
Miejsce składania deklaracji:
Terminy składania deklaracji:
- w terminie14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
Urząd Gminy Osie,
- w terminie14 dni od dnia nastąpienia zmiany - w przypadku zmiany danych będących
ul. Dworcowa 6,
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
86-150 Osie

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Cel złożenia deklaracji :

□

pierwsza deklaracja

□

(data zaistnienia zmian ...……………………………)
(dzień- miesiąc-rok)

zmiana danych

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością (najemca, dzierżawca, lokator)
Rodzaj składającego:

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię/ pełna nazwa

Numer PESEL

Identyfikator REGON

Numer NIP

Telefon kontaktowy stacjonarny:

Telefon kontaktowy komórkowy:

e-mail:

C. ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Nr domu

1

Nr lokalu

W rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE2
Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

E. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat) :
1) Oświadczam, że odpady komunalne będą zbierane w następujący sposób:

□

□

selektywny3

zmieszany4

2) Odpady komunalne ulegające biodegradacji będą kompostowane na własny użytek:
TAK

□

NIE

□

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….……
(liczba mieszkańców)

1) Wyliczenie miesięcznej opłaty:
….………………….………

X

………………………………

(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)5

=

………………………….………… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

2) Wyliczenie kwartalnej opłaty:
……………………………..

X

(stawka miesięczna)

3

=

(liczba miesięcy w kwartale)

…………..……………………………

zł

(całość jednorazowej opłaty kwartalnej )

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………..………………..

………………………………………..

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE:

Pouczenie:

1.

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.).

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację
selektywny -papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe
4
zmieszany - wszystkie rodzaje odpadów w jednym pojemniku - papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe
i pozostałe odpady zmieszane
5
Przy wyborze zbiórki selektywnej należy wpisać stawkę obniżoną tj ….zł, a przy wyborze zbiórki zmieszanej należy wpisać stawkę
podstawową tj. … zł.
2
3
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Objaśnienia:

1.

2.

3.

4.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze.
Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zastanie przekazany pisemnie właścicielowi nieruchomości po zweryfikowaniu przez Urząd Gminy
Osie danych zawartych w złożonej deklaracji.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach określonych
w uchwale Rady Gminy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zadeklarowany sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w segregowaniu odpadów komunalnych, Wójt Gminy Osie w drodze decyzji naliczy
opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
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