UCHWAŁA NR XXVII/230/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy
Na podstawie art. 6m ust. 3 i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz.
228) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:
1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości,
wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:
a) domy spokojnej starości,
b) domy dziecka,
c) zakłady karne,
d) placówki opieki zdrowotnej,
e) jednostki wojskowe,
f) uczelnie wyższe w przypadku studentów
zamieszkujących poza terenem gminy,

uczących

się

w systemie

dziennym,

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,
2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów
komunalnych w innej gminie,
3) kopia faktury za odbiór odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć
w Urzędzie Gminy Świeszyno w terminie:
1) do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości
zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od
zbierania odpadów w sposób selektywny.
§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć w formie pisemnej lub 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.
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3. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania
formularza elektronicznego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/187/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz.
Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 47).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ogłoszenia w Dzienniku

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy
Cezary Czenko
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL/NIP

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

2. Dzień- Miesiąc- Rok

……….-……….-……….

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r., poz. 391)

Składający:

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin składania:

- do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie
nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Świeszyno
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości

□ Współwłaściciel

□ Najemca, dzierżawca

□ Użytkownik wieczysty

□ Zarządca nieruchomości

□ Posiadacz samoistny

□ Inny

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1. OSOBA FIZYCZNA
5. Nazwisko

6. Pierwsze imię

9. Data urodzenie (dzień -miesiąc-rok)

7. Drugie imię

10. Imię ojca

……….-………..-………..
12. Nr telefonu

8. Nazwisko rodowe

11. Imię matki

13. Adres e-mail
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C.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
14. Nazwa pełna

15. Nazwa skrócona

16. Nr telefonu

17. Adres e-mail

18. Osoby upoważnione do reprezentowania:

-----------------------------------------------------podstawa umocowania------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------podstawa umocowania---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sposób reprezentacji:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.3. DANE NIERUCHOMOŚCI- na której powstają odpady komunalne
19. Miejscowość

20. Ulica

21. Nr domu

22. Nr lokalu

23. Kod pocztowy

24. Poczta

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z C.3.
25. Kraj

26. Województwo

27. Powiat

28. Gmina

29. Ulica

30. Nr domu

32. Miejscowość

33. Kod pocztowy

31. Nr lokalu

34. Poczta

D. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJU
35. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ złożenie deklaracji

□ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian …………-…………….-…………….)

Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
36.

□ selektywny

□ zmieszany
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE OPDADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.3

37.

Stawka opłaty: w przypadku odpadów zbieranych w sposób:
1) selektywny należy wpisać kwotę XXXX zł,
2) zmieszany należy wpisać kwotę XXXX zł,

38.
zł/osobę

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 37 należy pomnożyć przez liczbę osób 39.
wskazaną w poz. 38)
zł

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne
z prawdą.
40. Imię

41. Nazwisko

42. Data wypełnienia (dzień – miesiąc-rok)

43. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

…..….….-………….-………….

POUCZENIE

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 2005 r.,
Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).
G. ADNOTACJE ORGANU
44. Uwagi organu

45. Podpis przyjmującego formularz

Załączniki:
1. ……………………………………………………………
2. …………………………………………………………..
3. ………………………………………………………….
4. ………………………………………………………….
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Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.
Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
2) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji,
w szczególności są:
 kopia umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do pierwszej deklaracji,
 pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
 kopia umowy, w przypadku korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z wspólnego punktu
gromadzenia odpadów,
3)



4)

5)
6)
7)

Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości
zamieszkałej powinien:
złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien poświadczyć
ten fakt, kopią umowy na wspólne korzystanie z pojemników (umowa stanowi załącznik do deklaracji).
Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr dowodu osobistego osoby upoważnionej. Do deklaracji należy
dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą
deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową 17,00 zł.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi
odsetkami.
W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy
wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać obniżoną stawkę.
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