UCHWAŁA NR XXXI/227/2013
Rady Gminy Frysztak
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Frysztak.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w związku art. 10 ust. 1. art. 11 ust. 2 i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
152, poz. 897 ze zmianami)
Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji mogą być:
1) dokument potwierdzający przebywanie/zamieszkiwanie poza terenem Gminy Frysztak (np. ksero
ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej, umowa najmu/kupna lokalu/mieszkania, umowa o pracę,
zaświadczenie ze szkoły/uczelni itp.) lub;
2) oświadczenie o niezamieszkiwaniu danej osoby.
§ 3.
Wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
złożyć:
1) do dnia 31 maja 2013 r.;
2) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
3) w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie
obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.
§ 4.
Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określi odrębna
uchwała.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr XXVII/206/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 01 lutego 2013 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Frysztak.
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§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

mgr Stanisław Armata
Przewodniczący Rady
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/227/2013
Rady Gminy Frysztak
z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
(POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM)

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391
tj.) zwana dalej ustawą.
SKŁADAJĄCY: formularz przeznaczony jest dla właścicieli w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.
TERMIN SKŁADANIA WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI:
1. Pierwsza w terminie do dnia 31 maja 2013 r.
2. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. Kolejna w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mającej wpływ na wysokość opłaty, bądź wygaśnięcie obowiązku jej
uiszczania.

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Frysztak
B.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Urząd Gminy Frysztak
ul. ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający:
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
(np. wspólnota mieszkaniowa)

Imię i nazwisko/pełna nazwa
PESEL (dotyczy

osoby fizycznej)

Tytuł prawny do nieruchomości:
właściciel,
współwłaściciel,
zarządca,

użytkownik wieczysty,

najemca, dzierżawca……………………………

współużytkownik wieczysty,
inny………………….(np. użytkownik, posiadacz)

D.1 ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr tel.

Ulica
Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Nr lokalu

Miejscowość
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D. 2 ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
POLSKA
GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznacz właściwą pozycję):
gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą
Czy odpady komunalne biodegradowalne pochodzące z gospodarstwa domowego (np. resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, trawa)
są kompostowane na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji? (zaznacz właściwą pozycję)
tak – kompostownik …..... m3 rocznie
F.

nie

WYLICZENIE NALEŻNEJ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D2 aktualnie zamieszkuje: …………… osób/osoby
………………………………………..

ilość osób zamieszkujących
nieruchomość

X

……………………………………….

jednostkowa stawka opłaty

=

…………………………………………

należna opłata miesięczna

od osoby

G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)
1.
2.
3.
4.

kopia umowy na odbiór odpadów komunalnych (obowiązkowa w przypadku składania pierwszej deklaracji);
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

H.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby systemu gospodarki odpadami.

I.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

Imię

Nazwisko

Data składania deklaracji
----------------------------------------------(dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis składającego deklarację

J.

ADNOTACJE ORGANU (wypełnia organ przyjmujący deklarację)
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Wykaz osób aktualnie zamieszkałych na nieruchomości wskazanej w części D2 deklaracji.

Lp.

Imię i nazwisko

……………………………………….

……………………………………………

/miejscowość, data/

/podpis sporządzającego/

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. 1945
ze zm.).

OBJAŚNIENIA:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

W przypadku braku numeru adresowego nieruchomości w polu nr domu w części D.2 należy podać obręb
i nr geodezyjny działki, na której jest zlokalizowana nieruchomość.
Odpady gromadzone i oddawane jako zmieszane – wszystkie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym gromadzone
i oddawane bez podziału na poszczególne ich frakcje.
Odpady gromadzone i oddawane selektywnie – selektywna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem co najmniej na frakcje: papier
i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady biodegradowalne gromadzone i oddawane osobno.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta 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 wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest
zobowiązany złożyć 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.
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.
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