UCHWAŁA NR XXXIV.137.2013
RADY GMINY UDANIN
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity . Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Udanin,
3. Określa się sposób i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Format
elektroniczny deklaracji określa się jako format danych: doc, docx, PDF, rtf, odt, xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg oraz
pozostałe formaty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie
sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych oraz
udostępnienia formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r., nr 206, poz. 1216),
zgodnie ze wzorem deklaracji określonym w załączniku nr 1 do uchwały. Deklaracja musi być opatrzona ważnym
certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
4. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia,
w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji.
5. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:
1) Kopię obowiązującej na dzień 1 stycznia 2012 r. umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej
z przedsiębiorcą,
2) W przypadku gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji należy załączyć
pełnomocnictwo,
3) W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zawieszenia
działalności lub likwidacji działalności, dokument potwierdzający ten fakt.
§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są
zobowiązani złożyć w terminie do dnia 15 marca 2013r.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV.105.2012 Rady Gminy Udanin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz uchwała Nr XXVII.118. 2013 Rady Gminy Udanin z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Udanin z dnia 27 grudnia 2012 r. Nr XXV.105.2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Uchwałą tą zostały wyeliminowane wadliwe zapisy uchwały z 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 maja 2013 r. Nr
WIAS-WR-0105-123/13.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV.137.2013
Rady Gminy Udanin
z dnia 24 lipca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY UDANIN

Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Udanin, przez których
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także osoba faktycznie władająca daną
nieruchomością.

Termin składania:

W terminie do 15.03.2013r., 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 Udanin
Udanin 26, 55-340 Udanin

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja

 zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji
Data nastąpienia zmiany _ _-_ _-_ _ _ _

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
 1. właściciel nieruchomości
 2. użytkownik wieczysty
 3. posiadacz
 4. współwłaściciel nieruchomości
 5. zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali i
został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

C1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię (dot.osób fizycznych) /Nazwa pełna (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
Imię ojca, imię matki

Data urodzenia
____- __ - __

Numer PESEL /Identyfikator REGON

C2. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu*

C3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW
Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części C3 niniejszej deklaracji
odpady będą gromadzone i odbierane w sposób
selektywny**



TAK



NIE

Nieruchomość wskazana w części C3 jest: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
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(nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy)

zamieszkała

 niezamieszkała, na której powstają
odpady komunalne***

 w części zamieszkała
oraz w części nie
niezamieszkała, na której
powstają odpady komunalne

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział E

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F

Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia dział E, F, G

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

1.
2.

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca
(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)

Wyliczona wysokość miesięcznej opłaty :

3.


……….. zł

…………………………zł


(w przypadku zaznaczenia poz. TAK proszę podać
pojemność szamba lub oczyszczalni)



TAK

(w przypadku zaznaczenia poz. TAK proszę podać
pojemność kompostownika)

Czy nieruchomość wskazana w części C3 niniejszej
deklaracji wyposażona jest w szambo lub przydomową
oczyszczalnie ścieków?

……….. zł

(jeżeli zaznaczono NIE w dziale
D)

4.

- w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w
sposób selektywny jest to iloczyn pozycji 1 x 2,
- w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest to
iloczyn pozycji 1 x 3.

Czy nieruchomość wskazana w części C3 niniejszej
deklaracji wyposażona jest w kompostownik?



(jeżeli zaznaczono TAK w dziale D)

NIE

……………………………..m³




TAK

NIE

……………………………..m³

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
I.
1.Ilość potrzebnych pojemników na odpady komunalne
zmieszane w skali miesiąca***

2. Stawki opłat za pojemnik w
skali miesiąca w zł

(jeżeli w części D zaznaczono NIE)
pojemnik 60l

(jeżeli w części D zaznaczono NIE)
30,00

pojemnik 110/120l
pojemnik 240l
pojemnik 1100l
pojemnik 2000l
pojemnik 2500l
pojemnik 7m³
pojemnik 36m³

Szt …………….
Szt ……………..
Szt ……………..
Szt …………….
Szt …………….
Szt ………………
Szt………………
Szt……………….

3.Wysokość opłaty za
pojemniki (iloczyn
kolumny 1x2)

60,00
120,00
550,00
950,00
1125,00
2975,00
15300,00

SUMA:
II.
1.Ilość potrzebnych pojemników na odpady komunalne w
skali miesiąca***
(jeżeli w części D zaznaczono TAK)

2. Stawki opłat za pojemnik w 3.Wysokość opłaty za
pojemniki (iloczyn
skali miesiąca w przypadku
selektywnej zbiórki odpadów w kolumny 1x2)
zł (jeżeli w części D zaznaczono TAK)

pojemnik 60l

Szt …………….

15,82

pojemnik 110/120l

Szt …………….

31,63

pojemnik 240l

Szt …………….

63,27

pojemnik 1100l

Szt …………….

289,97

pojemnik 2000l

Szt …………….

500,86
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pojemnik 2500l

Szt …………….

593,13

pojemnik 7m³

Szt …………….

1568,49

pojemnik 36m³

Szt …………….

7592,00

SUMA:
III.
1.Ilość potrzebnych pojemników na odpady surowcowe
(suche) w skali miesiąca***
(jeżeli w części D zaznaczono TAK)

2.Stawki opłat za pojemnik w
skali miesiąca w przypadku
selektywnej zbiórki odpadów w
zł (jeżeli w części D zaznaczono TAK)

pojemnik 60l
pojemnik 110/120l
pojemnik 240l
pojemnik 1100l
pojemnik 2000l
pojemnik 2500l

Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt

…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

4,18
8,37
16,73
76,69
132,47
156,88

pojemnik 7m³

Szt……………….

414,85

pojemnik 36m³

Szt………………

2008,00

3.Wysokość opłaty za
pojemniki (iloczyn
kolumny 1x2)

SUMA:
IV.

Wyliczona wysokość miesięcznej opłaty
- w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest to
Suma pozycji FI
- w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w
sposób selektywny jest to suma FII.+FIII.)

……………………….zł

G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA
KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (DZIAŁ E) ORAZ W CZĘŚCI, NA KTÓREJ
NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (DZIAŁ F)
Wysokość opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami (suma

………………………..zł

kwot: poz. E4 + poz. FIV)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE
……………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………..
(czytelny podpis (pieczęć) składającego)

I. ADNOTACJE URZĘDU
Uwagi
Data przyjęcia deklaracji

Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015)
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Udanin określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. Szczegóły dotyczące uiszczania opłaty zawarte są w uchwale nr XXV/103/2012 Rady Gminy Udanin w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z § 1 uchwały, miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości miesięcznie bez wezwania do 30 dnia
każdego miesiąca. Termin wniesienia pierwszej opłaty, upływa w dniu 31 lipca 2013 r. Opłata, wnoszona będzie przez właścicieli
nieruchomości na rachunek bankowy Gminy Udanin lub w kasie Urzędu Gminy Udanin.
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Objaśnienia:
*

informacja nie obowiązkowa

** selektywne gromadzenie odpadów – podział na:
- szkło – zbiórka w systemie gniazdowym, w miejscach ogólnie dostępnych,
- odpady surowcowe (tzw. suche)– w tym: butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych,
opakowania po kosmetykach, kartony i torebki po mleku, sokach, woreczki foliowe, reklamówki, papier, puszki itp. Zbiórka w
pojemnikach lub workach w zabudowie jednorodzinnej
- odpady komunalne zmieszane – pozostałe, nie wymienione wyżej odpady,
- odpady zielone – skoszona trawa i zgrabione liście, rośliny, gromadzone w przydomowych kompostownikach lub przekazywane do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
*** na przykład: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły,
szpitale, hotele, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, itp.
**** minimalna wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość, została określona w Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Udanin.
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