Uchwała nr XXII/161/2013
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 20 marca 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 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) - uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy
Czernikowo, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Właściciel nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji, o których mowa w § 1
uchwały w: Urzędzie Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej:
1) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Urzędu Gminy Czernikowo na Platformie Usług Administracji Publicznej, zwanej
ePUAP;
2) deklaracje opatrywane są:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, lub
b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o
informatyzacji.
§ 4. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały
Rady Gminy Czernikowo nr XXII/161/2013
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), od dnia 1 lipca 2013 r.
zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając
dyspozycję art. 6n ustawy- rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest do określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości.
Deklaracja składana jest przez właściciela nieruchomości, na terenie, której wytwarzane są
odpady komunalne. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych
odpadów (odpady segregowane bądź zmieszane odpady komunalne).
Po rozdysponowaniu deklaracji wśród mieszkańców gminy, właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć ją w Urzędzie Gminy Czernikowo w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości
właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ: KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM

Załącznik
do uchwały nr XX1I/161/2013
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 20 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.)

Podstawa prawna:
Składający

Deklaracja przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością położoną na terenie Gminy Czernikowo
Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Miejsce składania:

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87-640 Czernikowo

B.

OBOWIĄZEK ZŁOZENIA DEKLARACJI

1.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat):

1 . pierwsza deklaracja

2. korekta/zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmiany ....... - ......... - ........... )
(dzień - miesiąc - rok)

C.

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOZENIA DEKLARACJI

2.

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. właściciel

3. współwłaściciel

2. użytkownik wieczysty

D.

5. inny podmiot władający nieruchomością

4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
**

*

- dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

- dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

3.Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

2. osoba prawna

4.lmię i Nazwisko" / Nazwa Pełna*

5.Drugie Imię**/ Nazwa skrócona*

6.PESEL** / REGON*

7.Numer telefonu (pole nieobowiązkowe):

8. Numer faksu*(pole nieobowiązkowe):

10.Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)**

11.Imię ojca**

9.Adres e-mail (pole nieobowiązkowe):

12.lmię matki**

E. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
13. Kraj

16.Gmina

20. Miejscowość

14. Województwo

15.Powiat

17.Ulica

21.Kod pocztowy

18.Nr domu

19.Nr lokalu

28.Nr domu

29.Nr lokalu

22.Poczta

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny jak w części E)
23. Kraj

26. Gmina

30.Miejscowość

24.Województwo

25.Powiat

27.Ulica

31.Kod pocztowy

32. Poczta

G. 1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
34. Województwo

33. Kraj

36.Gmina

35. Powiat

37.Ulica

40.Miejscowość

38.Nr domu

41. Kod pocztowy

42 Poczta

39.Nr lokalu

43. Nr ewidencyjny dziatki

G. 2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
45.Województwo

44. Kraj

47.Gmina

46.Powiat

48. Ulica

51.Miejscowość

49.Nr domu

52. Kod pocztowy

50.Nr lokalu

54. Nr ewidencyjny działki

53.Poczta

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁEJ
5
5 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale G niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób:
55.
.
1. selektywny

2. . zmieszany

5
6
56. Oświadczam, iż nieruchomość wskazana w części G wyposażona jest w kompostownik
.
1.tak (podać przybliżoną pojemność .............................. m 3)

2.nie

5
7
57. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanych w części G niniejszej deklaracji:
.
1.
Jest zameldowanych ............... osób
1
.
5
8
58
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
.

2. Zamieszkuje ............................... osób

.......................................... X ..................................................... = ....................................................................... zł
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie .................................................................................................. zł

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ
59. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale G niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób:
1.selektywny

2. zmieszany

60. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części G niniejszej deklaracji odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) gromadzone są w
następujących pojemnikach:
Wyliczenie miesięcznej opłaty:

1.

……………………………………… x………………………………………………….. = …………………………………………………………… zł
(miesięczna liczba pojemników 60 I)

2.

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

……………………………………… x………………………………………………….. = …………………………………………………………… zł
(miesięczna liczba pojemników 240 I)

5.

(stawka opłaty)

……………………………………… x………………………………………………….. = …………………………………………………………… zł
(miesięczna liczba pojemników 120 I)

4.

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

……………………………………… x………………………………………………….. = …………………………………………………………… zł
(miesięczna liczba pojemników 110 I)

3.

(stawka opłaty)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

……………………………………… x………………………………………………….. = …………………………………………………………… zł
(miesięczna liczba pojemników 1100 I)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie ........................................................................ zł
(należy wpisać sumę z poz. 1 - 5)
(słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł)

J. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, NA,
KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ
ODPADY
61. Oświadczam, że wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z lit. H pkt.58 i lit. I pkt.60 wynosi ......................................................... zł
(należy wpisać sumę opłat)

(słownie: ...................................................................................................................................................................................................................... zł)

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składając niniejszą deklarację oświadczam, że znana jest mi treść przepisów o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych wynikającej z art.56 ustawy z dnia 10
września 1999 r. Kodeks kamy skarbowy (Dz. U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765 ze zmianami) i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zawartych w niniejszej
deklaracji.

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

…………………………………………………
(czytelny podpis)

L. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)
1

.....................................................................................................

2

.....................................................................................................

3

.....................................................................................................

M. ADNOTACJE ORGANU

1.

2.

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 229, poz. 1954 ze zmianami).
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany
złożyć do Wójta Gminy Czernikowo deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia
zamieszkania pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3.

Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo
Uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej deklaracji, Wójt Gminy Czernikowo określi w drodze decyzji wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.

4.

Zgodnie z art. 6p w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w
Wysokości niższej od należnej Wójt Gminy Czernikowo określi w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Objaśnienia

1.

Pola w części B - L niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje komputerowo lub ręcznie; dużymi drukowanymi
literami; czarnym lub niebieskim kolorem.

2.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czernikowo w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, za który wnosi się
opłatę na rachunek nr 96953700000030052020000033 lub w kasie Urzędu Gminy Czernikowo pok. Nr 20. Pierwszą opłatę należy uiścić do 31
lipca 2013 r.

3.

Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest obowiązany dołączyć kopię ww.
umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.

Pierwszą deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2013 r.

