PROJEKT
UCHWAŁA Nr …........./............./.........
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN
z dnia ….............................. 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie 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 (t.j. Dz. U. Z 2001 r. nr 142. poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzaniu
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn
uchwala
§1
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1 ust.1 winny zostać potwierdzone dokumentem potwierdzającym stałą
nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawionym przez odpowiednie instytucje, w szczególności:
- domy opieki,
- domy dziecka,
- zakłady karne,
- placówki opieki zdrowotnej,
- jednostki wojskowe,
- uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących
poza gminą,
- zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż 1 miesiąc.
§2
Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
w terminie:
1) do 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca ,
3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi , w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób
na terenie posesji, zmiany stawki opłat, lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów
w sposób selektywny.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik
do uchwały Nr ……………………….
Rady Gminy w Krupskim Młynie
z dnia ………………….. 2013 r.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości;
należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

Numer PESEL/REGON
składającego deklarację

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA OBSZARZE GMINY KRUPSKI MŁYN
Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r.
poz. 391 )
1
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości ,
na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2
Termin złożenia pierwszej deklaracji do 30 kwietnia 2013 r.
lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania (po 30.04.2013 r.),
lub w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Krupskim Młynie, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn

Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Krupski Młyn

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

1.



Złożenie pierwszej deklaracji
3
Zmiana deklaracji (data zaistnienia zmian ………….……………………………………)
(dzień - miesiąc - rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
2.






Właściciel nieruchomości
Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
Współwłaściciel nieruchomości
Użytkownik wieczysty
Inne podmioty władające nieruchomością

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. OSOBA FIZYCZNA
3. Nazwisko:

4.Pierwsze imię, drugie imię:

4

5.Adres korespondencyjny:
6.Nr telefonu:

1

7.Adres e-mail:

Dla budynków wielolokalowych deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
Obowiązek ponoszenia opłat powstaje z dniem 1.07.2013 r., co oznacza, że pierwszą wpłatę z tego tytułu należy uiścić do 15 lipca 2013 r.
3
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Krupski Młyn nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4
W przypadku braku wpisu, za adres do korespondencji przyjmuje się adres nieruchomości wskazanej w części D.
2

C.2. POZOSTAŁE PODMIOTY (osoby prawne, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, inne podmioty sprawujące zarząd
nieruchomościami)

8.Pełna nazwa podmiotu / Nazwisko i imię:

9.Nr NIP/ KRS:

10.Nr telefonu:

11.Adres korespondencyjny:

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

5

6

12.Miejscowość:

13.Ulica:

14.Nr ewidencyjny nieruchomości:

15.Nr domu/ nr lokalu:

E. MIESZKAŃCY NIERUCHOMOŚCI
należy wpisać faktyczną liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości wliczając składającego deklarację, jeśli na niej zamieszkuje

16.Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji zamieszkuje …...................... osób
(podać liczbę)

F. GOSPODAROWANIE ODPADAMI

7

F.1. Gospodarowanie odpadami w sposób selektywny

8

(zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

17.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady będą zbierane i odbierane
z ustalonych miejsc w sposób selektywny (segregowane do pojemników/worków)

Tak

Nie

G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.1. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Krupski Młyn
18.
9
w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
…………………zł/mieszkańca/miesiąc
G.2. Liczba mieszkańców nieruchomości wykazanych w części E deklaracji
19.
……………………………………..
(poz.16)
G.3. Miesięczna kwota opłaty
20.
10
(kwotę z poz. 18 należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców z poz. 19).
................................zł/miesiąc

5

W przypadku braku wpisu, za adres do korespondencji przyjmuje się adres nieruchomości wskazanej w części D.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
7
Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi ma wpływ na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustalenie opłaty następuje w
części G deklaracji).
8
Przez gospodarowanie odpadami w sposób selektywny należy rozumieć poddanie odpadów komunalnych segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie co najmniej
frakcji odpadów w postaci: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów biodegradowalnych. Sposób zbierania odpadów
będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt w drodze decyzji naliczy opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi (stawka podstawowa)z należnymi odsetkami.
9
W przypadku gdy odpady zbierane są selektywnie należy wpisać stawkę obniżoną, natomiast gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny należy
wpisać stawkę podstawową,.
10
Opłatę z poz.20 należy wpłacać miesięcznie bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie, przelewem na rachunek
bankowy Gminy Krupski Młyn w BS Tworóg 27 8466 0002 0000 2264 2000 0001.
6

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
21.Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia
10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 111 poz. 765 z późn. zm.) w brzmieniu:
”Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację
lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych
nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze
pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych
zamieszczonych w niniejszej deklaracji.

………..…………….…………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………..
(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 1015, z późn. zm.).

