DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
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UCHWAŁA NR NR XV/111/2016
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.6n ust.1 art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Rada
Gminy Złota uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości
opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na
obszarze Gminy Złota stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w
Gminy w Złotej ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, w następujących terminach:

Urzędzie

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych, 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W tym przypadku opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła.
§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie i
przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji
publicznej zwanej dalej ePUAP.
3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy w
rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z
późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
§ 4. Traci moc Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości położonych na terenie Gminy Złota.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Mlaskawa
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Załącznik do Uchwały Nr NR XV/111/2016
Rady Gminy Złota
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub
niebieskim.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENACH ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.)

Składający

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miejsce składania:

Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota

A. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJE
WÓJT GMINY ZŁOTA
UL. SIENKIEWICZA 79
28-425 ZŁOTA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□ korekta deklaracji

złożenie pierwszej deklaracji
(data deklaracji ……..-…….-……..)

(data zaistnienia zmian ….. - …... -……..)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel
□ użytkownik wieczysty
□ posiadacz samoistny

□ współwłaściciel
□ najemca, dzierżawca
□ współużytkownik wieczysty □ zarządca
□ współposiadacz samoistny □ inny (wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie, itp.)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO

□ OSOBA FIZYCZNA
Imię i nazwisko / Nazwa

□ INNE (np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, itp.)
PESEL __ __ __ __ __ ___ __ __ __
(osoba fizyczna)

składającego deklaracji

REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __
(wspólnota / spółdzielnia)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 2222

Adres zamieszkania / Siedziba składającego deklarację
Kraj

Województwo

Gmina

Powiat

Ulica

Miejscowość

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy:
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (nr działki)
…….…………..
F. Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady
będą gromadzone i odbierane w sposób:

□ selektywny

□

lub

zmieszany
zamieszkałych na stałe …...............
Liczba mieszkańców gospodarstwa:
…..............

zamieszkałych sezonowo …............
w okresie od …..................... do
….......................
od …………......... do
….......................

Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi/za miesiąc
…........................................................
(liczba mieszkańców x stawka opłaty)

......

G. Czy nieruchomość wskazana w części E niniejszej
deklaracji wyposażona jest w kompostownik?

□

(w przypadku zaznaczenia pozycji ”TAK” proszę podać ilość
wytwarzanych rocznie odpadów biodegradowalnych ogółem na
nieruchomości).

TAK

….............. kg.

H. Czy nieruchomość wskazana w części E niniejszej a)
deklaracji wyposażona jest w :
a) przydomową oczyszczalnie ścieków
b)
b) w szczelne szambo
c)podpięta jest do kanalizacji

□

TAK

□

TAK

c)

□

NIE

□

NIE

□

NIE
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□

□

TAK

NIE

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst
jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 2135, z póź. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Urząd Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota w danych dotyczących mojej osoby
w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/.

…...........................................

…..................................................

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
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 2014r. poz 1619 z późn. zm.)
Zgodnie z przepisami art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklaracje o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z póź.
zm.)

