UCHWAŁA NR XLIV/348/14
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
oraz terminów i miejscu składania deklaracji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6m i art. 6n ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U.z 2013 r. poz.
1399 z późn. zm.)
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy według załącznika do uchwały.
§ 2.
1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w terminie:
1) do dnia 30 listopada 2014 r. pierwszą deklarację,
2) do 14 dni

- od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3) do 14 dni

- od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

2. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Spytkowice.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/348/14
Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 września 2014 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm. )

SKŁADAJĄCY:

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne

MIEJSCE SKŁADANIA:

Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację
WÓJT GMINY SPYTKOWICE
UL. ZAMKOWA 12, 34 – 116 SPYTKOWICE
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące złożenie deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat )

□ Pierwsza deklaracja
□ Nowa deklaracja – zmiana danych od dnia
□ Ustanie obowiązku uiszczenia opłaty od dnia
□ Korekta deklaracji

__ - __ - ____
__ - __ - ____

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Składający deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat )

□ Osoba fizyczna
□ Osoba prawna
□ Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
2. Rodzaj podmiotu ( zaznaczyć właściwy kwadrat )

□ Właściciel nieruchomości, współwłaściciel , użytkownik wieczysty
□ Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ Inny podmiot władający nieruchomością
3. Imię i Nazwisko / Nazwa pełna ( osoba prawna )

4. Numer PESEL / Numer NIP
5. Nr telefonu / adres e – mail ( nieobowiązkowe )
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C1. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. KRAJ

2. WOJEWÓDZTWO

4. GMINA

5. ULICA

8. MIEJSCOWOŚĆ

3. POWIAT

6. NR DOMU

7. NR LOKALU

9. KOD POCZTOWY

10. POCZTA

C2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

□ jak w części C1. ( wypełnić tylko pkt. 4)
1. ULICA

□ inny niż w części C1 ( wypełnić wszystkie punkty)

2. NR DOMU

5. MIEJSCOWOŚĆ

3. NR LOKALU

4. OBRĘB – NUMER DZIAŁKI

6. KOD POCZTOWY

7. POCZTA

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
1. Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie C2. będą zbierane w sposób:

□ selektywny

□ nieselektywny

2. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić:
1

2

3

4

Rodzaj pojemnika
( pojemność w litrach )

Ilość pojemników
( w ciągu miesiąca)

Stawka opłaty za dany
rodzaj pojemnika

Opłata za dany rodzaj pojemnika (
iloczyn 2 i 3 )

litrów

szt.

zł.

zł.

litrów

szt.

zł.

zł.

litrów

szt.

zł.

zł.

litrów

szt.

zł.

zł.

litrów

szt.

zł.

zł.

Łączna deklarowana wysokość opłaty z nieruchomości niezamieszkałej ( suma z kolumny 4 )

Słownie złotych ...................................................................................................................................................................................
E. POUCZENIE
1.
2.
3.

4.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji ( tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ).
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Spytkowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 od dnia powstania odpadów na danej nieruchomości.
W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy
Spytkowice 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 przypadku nie złożenia deklaracji w terminie, bądź uzasadnionej wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Spytkowice określi w
drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
IMIĘ

NAZWISKO

DATA WYPEŁNIENIA

PODPIS ( PIECZĘĆ ) SKŁADAJĄCEGO
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G. ADNOTACJE URZĘDU

Sprawdził : .........................................................
data i podpis osoby zatwierdzającej

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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