UCHWAŁA NR X/59/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6m, art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.)Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. 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 jest obowiązany złożyć nową deklaracje do Burmistrza Gminy Sułkowice
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Ustala się miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice.
§ 3.
1. Deklarację, o której mowa w § 1 może być przesyłana za pomocą elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej (e-PUAP).
2. Deklaracja przesyłana w sposób określony w ust. 1 winna być oznaczona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
3. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały.
4. Udostępnienie formularza deklaracji w formacie elektronicznym nastąpi po akceptacji Centralnego
Repozytorium Dokumentów.
§ 4.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XXVIII/184/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez
właściciela nieruchomości.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Jan Socha

Id: 42A4E284-CCAA-4A02-BEAF-F2151B80D854. Podpisany

Strona 2

Symbol karty

Załącznik do Uchwały Nr X/59/2015
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SUŁKOWICE
(WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze zm.)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
położonych na terenie Gminy Sułkowice
Urząd Miejski w Sułkowicach; 32-440 Sułkowice, Rynek 1

Podstawa prawna
Składający:
Miejsce składania:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ GMINY SUŁKOWICE

Rynek 1
32-440 Sułkowice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 nowa deklaracja

 korekta deklaracji

1)

od _____________________

2)

od ________________ do ________________

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)



 użytkownik, posiadacz, władający

właściciel, współwłaściciel

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa peł na/ Nazwis ko i i mi ę

PESEL

Identyfikator REGON

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adres siedziby/ Adres zamieszkania
Województwo

Kraj

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

Nr
lokalu

Adres e-mail
ŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK
WS

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość
Kod pocztowy

Nieruchomość jest:
( z a z n a c z yć w ł a ś c i w y k w a d r a t )

PóLWLAŚC1C1EL, UŻYTKOWNIK
Ulica
LIJB POSIADACZ
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Nr lokalu

WS

Poczta
PÓŁPOSIADACZ

 zamieszkała

Nr domu

 niezamieszkała
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F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
F.1 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje: ………………… osób (należy podać liczbę mieszkańców)

2.

Obliczenie wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie 3):

Liczba osób wymieniona
w punkcie F.1.1

Stawka miesięczna opłaty za 1 osobę
(wynikająca z uchwały RM w Sułkowicach)

Wyliczona opłata miesięczna
(iloczyn liczby osób i stawki)

…..

….

….

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie
wynosi ................................... zł (słownie złotych: ........................................................................................................... )
F.2 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOTYCZY
WYŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ RODZINY, W KTÓRYCH DOCHÓD NIE
PRZEKRACZA KWOTY UPRAWNIAJĄCEJ DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ 4)
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: ………… osób (należy
podać liczbę mieszkańców)
2. Liczba dzieci objętych zwolnieniem: ………………… zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Sułkowicach
3. Liczba pozostałych członków rodziny: …………………………..
4. Obliczenie wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie 3) dla
pozostałych członków rodziny:
Liczba osób wymieniona
Stawka miesięczna opłaty za 1 osobę
Wyliczona opłata miesięczna
w punkcie F.2.3
(wynikająca z uchwały RM w Sułkowicach) (iloczyn liczby osób i stawki)
…..

….

….

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie
wynosi ................................... zł (słownie złotych: ........................................................................................................... )
G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne
gromadzone są: ....................................................................... o łącznej pojemności ………………………
(należy podać liczbę pojemników )

opróżnianych ........................................................................................................................................................
(należy podać częstotliwość opróżniania )

Umowa na odbiór odpadów komunalnych została zawarta z ........................................................................................................

(nazwa podmiotu uprawnionego, z którym została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOB Y REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą .
-------------------------------------------(miejscowość i data)

--------------------------------------------------------------(imię i nazwisko)

---------------------------------------------------(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie: 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 2014 r. poz. 1619 ze zm).
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Gminy Sułkowice o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 d eklaracji ilości
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Bu rmistrza Gminy
Sułkowice w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;
2) właściciel nieruchomości może skorygować uprzednio złożona deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie koryg ującej deklaracji wraz z
dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty;
3) w przypadku stwierdzenia zbierania odpadów w sposób nieselektywny, Burmistrz Gminy Sułkowice w drodze decyzji nałoży na właściciela nieruchomości
podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Sułkowicach;
4) zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części obejmującej opłatę za każde dziecko w rodzinie, właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, prowadzący gospodarstwo domowe, u których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i którzy korzystają w
momencie złożenia deklaracji ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego lub zasiłku stałego lub korzystali z takiej pomocy w
miesiącu poprzedzającym złożenie deklaracji.
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