Uchwała Nr …..................
Rady Gminy Smołdzino
z dnia …............................
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania
deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na terenie Gminy Smołdzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
Nr 167, poz. 1759: Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U.
z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,
poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz na podstawie art. 6m, 6n ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.
391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228),
Rada Gminy Smołdzino
uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej do Wójta Gminy Smołdzino przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, na obszarze Gminy Smołdzino, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2.
1. Ustala się, że pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia
15 czerwca 2013 r. sporządzoną na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest złożyć nową deklarację uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
§ 3.
Deklaracje składa się w Urzędzie Gminy Smołdzino ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.
§ 4.
1. Deklarację na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały można przesłać do
Urzędu Gminy Smołdzino korzystając z poczty elektronicznej.
2. Wypełniony i podpisany dokument winien być zapisany w formacie PDF.
3. Deklarację należy opatrzyć:
a) podpisem elektronicznym – certyfikatem kwalifikowanym w przypadku jej przesłania na pocztę
elektroniczną Urzędu Gminy Smołdzino,
b) podpisem profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym – certyfikatem kwalifikowanym
w przypadku jej przesłania na Platformę ePUAP Urzędu Gminy Smołdzino

§ 5.
Traci moc uchwała Nr XXXVI/291/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania
deklaracji na terenie Gminy Smołdzino
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Załącznik do Uchwały Nr ….....................
Rady Gminy Smołdzino
z dnia…....................................

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dla nieruchomości, na której zamieszkują właściciele nieruchomości)
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
z 2012 r., poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228).
Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Smołdzino,
przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inny
podmiot władający nieruchomością.

Termin składania W terminie do 15 czerwca 2013 roku, a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia
zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.
Miejsce składania Urząd Gminy Smołdzino ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

1. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY SMOŁDZINO, UL. KOŚCIUSZKI 3, 76-214 SMOŁDZINO.
2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESKUJĄ MIESZKAŃCY
UWAGA: Właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości składa
odrębną deklarację do każdej nieruchomości
…............................................................................................................................................................
3. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy
wybrać jedną możliwość):

□ 1. właściciel,
□ 2. współwłaściciel,
□ 3. użytkownik wieczysty,
□ 4. jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
□ 5. osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie bądź użytkowaniu,
□ 6. inny podmiot władający nieruchomością .....................................................................................
4. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
…............................................................................................................................................................
5. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość):
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 2. odpady komunalne będą
zbierane w następujący sposób:

□

odpady selektywne (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie
Smołdzino).

□ zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji).

6. WYLICZENIE OPŁATY
Rodzaj gospodarstwa
domowego

Liczba
Stawka opłaty
gospodarstw na (zł/miesiąc)
nieruchomości

Kwota opłaty
(zł/miesiąc)

Gospodarstwo domowe składające się z 1 osoby
Gospodarstwo domowe składające się z 2 osób
Gospodarstwo domowe składające się z 3 osób
Gospodarstwo domowe składające się z 4 osób
Gospodarstwo domowe składające się z 5 osób
Gospodarstwo domowe składające się
z 6 i więcej osób
Łączna kwota opłaty miesięcznej
7. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA
(odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość):

□ pierwsza deklaracja

DEKLARACJI

□ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
Oświadczenie i podpis składającego deklarację

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych
ze stanem faktycznym

…........................................................
miejscowość i data

….........................................................................
czytelny podpis

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

ADNOTACJE URZĘDOWE

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na właścicieli nieruchomości został nałożony obowiązek złożenia Wójtowi Gminy
Smołdzino deklaracji 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.
Obowiązkiem Rady Gminy Smołdzino wynikającym z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach jest określenie w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zawierającej objaśnienia dotyczące
sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego. Uchwała zawiera również informację o terminach i miejscu złożenia deklaracji.
Celem tego przepisu jest stworzenie warunków zapewniających prawidłowe obliczenie wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

