UCHWAŁA NR XXIX/247/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.
230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567; z 2013 r., poz. 153) oraz art. 6n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391, poz.
951 oraz z 2013 poz. 228) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej wraz z wykazem
dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte.
2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:
1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument
potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym niż miejsce zameldowania
lokalu na terenie gminy.
2) inne dokumenty określone w przepisach szczegółowych.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości składają deklarację w terminie do dnia 15 czerwca 2013
roku do Urzędu Gminy Świeszyno, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).
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. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania
formularza elektronicznego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/238/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Cezary Czenko

Id: 13CE83FD-33CD-44FC-8F01-C59B39BD0F16. Podpisany

Strona 2

POLA JASNE WYPE NIA W
CICIEL NIERUCHOMO CI KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Za cznik do uchwa y Nr XXIX/247/13
Rady Gminy wieszyno
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

1. PESEL/NIP

DO-1
Deklaracja o wysoko ci op aty za gospodarowanie
Odpadami komunalnymi

Dzie - Miesi c- Rok

……….-……….-……….

Podstawa prawna:
1. Sk adaj cy:

Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami).
ciciel nieruchomo ci na której zamieszkuj mieszka cy w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o
utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach 1)

2. Termin sk adania:

- do 31 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji 2),:
- w ci gu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego mieszka ca,
- w ci gu 14 dni od dnia nast pienia zmiany danych b
cych podstaw ustalenia wysoko ci nale nej
op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególno ci zmiany ilo ci zamieszka ych osób na
terenie nieruchomo ci lub przyst pienia b
odst pienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

A. MIEJSCE SK ADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego nale y z

deklaracj :

Urz d Gminy wieszyno, wieszyno 71, 76-024 wieszyno
Wójt Gminy wieszyno

B. PODMIOT ZOBOWI ZANY DO Z
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczy w
ciciel nieruchomo ci

Wspó

U ytkownik wieczysty

ENIA DEKLARACJI

ciwy kwadrat)

2)

ciciel

Najemca, dzier awca

Zarz dca nieruchomo ci

Posiadacz samoistny

Inny

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

6. Pierwsze imi

9. Data urodzenie (dzie -miesi c-rok)

7. Drugie imi

10. Imi ojca

……….-………..-………..
12. Nr telefonu
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8. Nazwisko rodowe

11. Imi matki

13. Adres e-mail

Strona 3

DANE WSPÓ MA
14. Nazwisko

ONKA/WSPÓ

CICIELA NIERUCHOMO CI

15. Pierwsze imi

18. Data urodzenie (dzie -miesi c-rok)

16. Drugie imi

17. Nazwisko rodowe

19. Imi ojca

……….-………..-………..
3)
21. Nr telefonu

20. Imi matki

22. Adres e-mail

C.2. POZOSTA E PODMIOTY
23. Nazwa pe na

24. Nazwa skrócona

25. Nr telefonu

26. Adres e-mail

27. Osoby upowa nione do reprezentowania:
-----------------------------------------------------podstawa umocowania---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------podstawa umocowania------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sposób reprezentacji:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.3. DANE NIERUCHOMO CI - na której powstaj odpady komunalne
28. Miejscowo

29. Ulica

30. Nr domu

31. Nr lokalu

32. Kod pocztowy

33. Poczta

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – je li jest inny ni adres nieruchomo ci z C.3.
34. Kraj

35. Województwo

36. Powiat

37. Gmina

38. Ulica

39. Nr domu

41. Miejscowo

D. OBOWI ZEK Z
44. Cel z
z

42. Kod pocztowy

43. Poczta

ENIA DEKLARACJI

enia deklaracji (zaznaczy w
enie deklaracji

40. Nr lokalu

ciwy kwadrat)
korekta deklaracji (data zaistnienia zmian …………-…………….-…………….)
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wiadczam,

i

odpady

komunalne

z

nieruchomo ci

b

zbierane

w

sposób:

(zaznaczy w ciwy kwadrat)
2)
45.
wiadczam, e :
1. Na terenie nieruchomo ci wskazanej w cz ci C niniejszej deklaracji zamieszkuje:
...............................................................................................................................................
(nale y poda liczb mieszka ców zamieszkuj cych nieruchomo )
2. Odpady powstaj ce na nieruchomo ci b
zbierane w sposób selektywny4)
TAK
NIE
3. Na terenie nieruchomo ci znajduje si kompostownik, w którym gromadzone s odpady ulegaj ce biodegradacji,
a powsta y kompost wykorzystywany jest na w asne potrzeby:
TAK

NIE

E. OP ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysoko miesi cznej op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo ci, o której mowa
w cz ci C deklaracji ustalona zosta a Uchwa NrXXVIII/237/13 Rady Gminy wieszyno z dnia 28.03.2013 r.
odr bnie dla odpadów zbieranych w sposób:
1. Zmieszany:
a) gospodarstwo domowe zamieszkane przez 1 mieszka ca – 14,80 z
b) gospodarstwo domowe zamieszkane przez 2 mieszka ców – 29,30 z
c) gospodarstwo domowe zamieszkane przez 3 mieszka ców – 43,20 z
d) gospodarstwo domowe zamieszkane przez 4 mieszka ców – 56,60 z
e) gospodarstwo domowe zamieszkane przez 5 mieszka ców –69,50 z
f) gospodarstwo domowe zamieszkane przez 6 mieszka ców i wi ksze – 81,40 z
2.Selektywny
a) gospodarstwo domowe zamieszkane przez 1 mieszka ca –
9,80 z
b) gospodarstwo domowe zamieszkane przez 2 mieszka ców – 19,60 z
c) gospodarstwo domowe zamieszkane przez 3 mieszka ców – 28,70 z
d) gospodarstwo domowe zamieszkane przez 4 mieszka ców – 37,60 z
e) gospodarstwo domowe zamieszkane przez 5 mieszka ców – 46,00 z
f) gospodarstwo domowe zamieszkane przez 6 mieszka ców i wi ksze – 53,90 z

Wysoko

op aty miesi cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
………………………………………………………………… z
(op ata miesi czna)

F.WYJA NIENIA (wype nia w ciciel w przypadku ró nicy pomi dzy ilo ci osób
zamieszka ych, a zameldowanych na terenie nieruchomo ci):

G. O WIADCZENIE I PODPIS/Y SK ADAJ CEGO(YCH) DEKLARACJ / OSOBY
REPREZENTUJ CEJ SK ADAJ CEGO(YCH) DEKLARACJ
Na podstawie art. 56 Kodeksu Karno - Skarbowego, o wiadczam, e jestem wiadomy/a odpowiedzialno ci
karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
47. Imi

48. Nazwisko

49. Data wype nienia (dzie – miesi c-rok)

50. Podpis (piecz
sk adaj cego

) sk adaj cego/osoby reprezentuj cej

…..….….-………….-………….
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POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytu u wykonawczego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji
( Dz. U. z 2005 r., Nr 299, poz. 1954 z pó n. zm.).
H. ADNOTACJE ORGANU
51. Uwagi organu

…………………………………
52. Data przyj cia deklaracji

……………………………………..
53. Podpis przyjmuj cego deklaracj

Za czniki:
1. W odniesieniu do w cicieli nieruchomo ci, na których zamieszkuj mieszka cy dokument potwierdzaj cy zamieszkanie w innej
gminie, kraju lub innym ni miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy.
2. inne dokumenty okre lone w przepisach szczegó owych.
Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytu u wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z po n. zm.).
2. W ciciel nieruchomo ci jest obowi zany z
do Wójta Gminy wieszyno deklaracj o wysoko ci op aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego mieszka ca lub powstania na
danej nieruchomo ci odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych b
cych podstaw ustalenia wysoko ci nale nej op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub okre lonej w deklaracji ilo ci odpadów komunalnych powstaj cych na danej nieruchomo ci w ciciel nieruchomo ci jest
obowi zany z
do Wójta Gminy wieszyno now deklaracj w terminie 14 dni od dnia nast pienia zmiany. Op at za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko ci uiszcza si za miesi c, w którym nast pi a zmiana.
4. W razie niez enia deklaracji o wysoko ci op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych w tpliwo ci co
do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy wieszyno okre la, w drodze decyzji, wysoko op aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, bior c pod uwag ilo osób zamieszkuj cych dan nieruchomo ,
5. W razie stwierdzenia, e w ciciel nieruchomo ci nie ui ci op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo ui ci j
w wysoko ci ni szej od nale nej, Wójt Gminy wieszyno okre la, w drodze decyzji, wysoko
zaleg ci z tytu u op aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Op at nale y uiszcza bez wezwania do 15 dnia ka dego miesi ca za dany miesi c wp at gotówkow lub przelewem na rachunek
bankowy Gminy wieszyno, który dost pny jest m. in. na stronie internetowej www.swieszyno.pl
Obja nienia:
1) W zabudowie wielorodzinnej deklaracj sk ada zarz dca lub inny podmiot w adaj cy nieruchomo ci . Nale y z o y tyle deklaracji
ile jest w a cicieli nieruchomo ci zobowi zanych do jej z o enia w ramach danego budynku wielolokalowego.
2) Zaznaczy w a ciwy kwadrat.
3) Podanie danych dobrowolne, w celu umo liwienia kontaktu.
4) Sposób zbierania odpadów na nieruchomo ci b dzie podlega bie

cej kontroli. W przypadku stwierdzenia nie wywi zywania si z

obowi zku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy wieszyno w drodze decyzji naliczy op at za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stosuj c stawk wy sz , zgodnie z obowi zuj c uchwa .
5) Pola deklaracji cz

ci A-G niniejszej deklaracji wype nia sk adaj cy deklaracj . Wype nienie nast puje komputerowo lub r cznie;

du ymi drukowanymi literami, niebieskim kolorem.
Id:
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Uzasadnienie
Pismem z dnia 17 kwietnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie poinformowało, iż wstępnie zbadało uchwałę Nr XXVIII/238/13 Rady Gminy
Świeszyno z dnia 28 marca 2013 r. We wstępnej ocennie stwierdzono, że przedmiotowa
uchwała została podjęta z naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów. Rada Gminy w §
5 przedmiotowej uchwały ustaliła, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą
obowiazującą od 1 lipca 2013 r. Nadanie uchwale mocy obowiązującej od dnia 1 lipca 2013 r.
uniemożliwia adresatom aktu prawa miejscowego realizację obowiązku, o którym mowa w §
2 ust. 1 czyli złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie do dnia 31 maja 2013 r.
W związku z powyższym dokonano zmian w § 2 ust. 1 określając termin składania
deklaracji do dnia 15 czerwca br. oraz wykreślając w § 5 zapis: " z mocą obowiązującą od
dnia 1 lipca 2013 r.".
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