UCHWAŁA NR 0007.XXV.13.2013
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2012r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23
września 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala,conastępuje
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Deklarację, o której mowa w ust.1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w terminie do 29 marca
2013r. oraz w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Lasak
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.), zwana dalej „ustawą”
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
Miejsce składania:
Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:
Wójt Gminy Krzyżanowice
Podstawa prawna:

A. OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji od …….…………….(dzień-miesiąc-rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy osób fizycznych **dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
Składający:
Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nazwisko i imię*/ pełna nazwa**

Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP**

Symbol PKD**

Imię matki

Imię ojca

Wypełnia osoba fizyczna, której numer PESEL nie został nadany
Miejsce urodzenia

Data urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina Krzyżanowice

Nr lokalu

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Poczta

Nr działki
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (jeśli jest inna niż nieruchomość, na której powstają odpady komunalne)
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Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: .. .……………
(liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
…..………………….. x ……………………….. = ……………………….. zł
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: …………………….……zł
(słownie: ...............................................................................................................................................................……)

Wyliczenie kwartalnej opłaty:
………………….. x 3 miesiące (kwartał) = ……………….. zł
(opłata miesięczna)

(opłata kwartalna)

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: …………………….……zł
(słownie: ...............................................................................................................................................................……)

D. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………..
(czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU
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Pouczenie:
1) W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z 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 2012r., poz.1015 ze zm.).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Krzyżanowice 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.
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta
Gminy Krzyżanowice nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
Objaśnienia:

1) Właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość opłaty. Kwota opłaty wnoszona jest
w terminach określonych odrębną uchwałą.
2) Lokalizację miejsca odbioru odpadów wpisują do deklaracji tylko właściciele nieruchomości, którzy
gromadzą odpady w innym miejscu (należy podać adres tego miejsca).
3) Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych
wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D i E. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości
zamieszkałej stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającej na jednego mieszkańca, zgodnie
z odrębną uchwałą określającą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte.
Załącznikami do deklaracji w szczególności są:
- pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
- oświadczenie składającego deklarację lub inny dokument potwierdzający fakt stałego przebywania
osób poza miejscem zamieszkania
5) Sposób zbierania odpadów z nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku
stwierdzenia niewywiązywania się z zadeklarowanego obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, Wójt Gminy Krzyżanowice w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stosując stawkę podstawową.
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami w gminach zachodzi konieczność
podjęcia uchwał regulujących właśnie tą gospodarkę. Jedną z tych uchwał jest określenie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwałę podejmuje się po dokonaniu dogłębnej analizy tematu nowego systemu gospodarki odpadami.
Uchwała została poddana konsultacji społecznej zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010 r
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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