UCHWAŁA NR XX.116.2017
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, 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, 1579, 1948), oraz art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n,
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 250, 1020, 1250) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wcześniej złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych zachowują moc do czasu złożenia nowych deklaracji na wzorze określonym niniejszą
uchwałą.
§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w następujący sposób:
1) właściciel nieruchomości może złożyć do Wójta Gminy Szudziałowo deklarację w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej,
2) dokument należy przekazać w formacie elektronicznym XML,
3) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 5 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a ust. 1 i art. 20b
ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z 2016 r. poz. 352).
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII.108.2016 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 grudnia
2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szudziałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r.
poz.139).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szudziałowo.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Irena Kędyś
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Załącznik
do Uchwały Nr XX.116.2017
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 marca 2017 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Składający:

Miejsce składania
deklaracji:

Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250, poz. 1020,
poz. 1250)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, częściowo zamieszkałych oraz właścicieli
nieruchomości czasowo zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szudziałowo, w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku
Urząd Gminy Szudziałowo, 16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1

A . ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Szudziałowo, 16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI –

zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

□ PIERWSZA DEKLARACJA

□ ZMIANA DANYCH

Data powstania zmiany oraz jej uzasadnienie (w przypadku zmiany danych )
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ – zaznaczyć poprzez postawienia znaku „X”
□ OSOBA FIZYCZNA
□ OSOBA PRAWNA
□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
□ SPÓŁKA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA

PESEL
NUMER TELEFONU
D. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
Kraj:
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SZUDZIAŁOWO, KTOREJ DOTYCZY DEKLARACJA (należy wypełnić, jeżeli jest
inny niż w punkcie D)
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:

Ulica:

Nr domu

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu

F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
□ ZAMIESZKAŁA STALE
□ CZASOWO ZAMIESZKAŁA

należy wypełnić część J.1 lub J.2 deklaracji
należy wypełnić część J.3 deklaracji

G. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
□ WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, UŻYTKOWNIK
□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ, WSPÓŁPOSIADANIE, WSPÓŁUŻYTKOWNIK
□ ZARZĄDCA
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H. OŚWIADCZENIE WŁADAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIĄ
Informacja o gromadzeniu odpadów na terenie nieruchomości
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób
□ selektywny

□ zmieszany

□ posiadam
………….m3

□ nie posiadam

I. OŚWIADCZENIE WŁADAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIĄ
Informacja o posiadaniu na terenie nieruchomości kompostownika
Oświadczam, że na nieruchomości wymienionej w punkcie E

J. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której stale zamieszkują mieszkańcy
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba osób x stawka)
LICZBA OSÓB

STAWKA

KWOTA

2. Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której mieszkańcy zamieszkują okresowo
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba osób x stawka)

OKRES, W KTÓRYM ODPADY POWSTAJĄ SEZONOWO (podać miesiące, kiedy na terenie nieruchomości powstają odpady)

LICZBA OSÓB

STAWKA

KWOTA

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

.............................................................
(miejscowość, data)

...............................................................
(czytelny podpis)

Pouczenie
1. 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 2016 r., poz. 599).
2. Deklaracja może być składana za pomocą platformy ePUAP w formie formularza elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem
kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAp.
Informacja
1. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta
gminy deklarację 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 opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia takiej zmiany.
3. Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w deklaracji, wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
4. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.
5. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat są określone w uchwałach Rady
Gminy w Szudziałowie, które dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Szudziałowo oraz na stronie internetowej www.szudzialowo.com.pl.
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