UCHWAŁA NR II.28.2018
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Niegosławice
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:
a) załącznik Nr 1 - dla nieruchomości zamieszkałej,
b) załącznik Nr 2 - dla nieruchomości niezamieszkałej.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy
Niegosławice w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).
3. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 mogą być też składane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
utworzonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) w formie opublikowanej usługi
elektronicznego formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Niegosławice zarejestrowanego w Centralnym
Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
4. Złożenie deklaracji za pomocą formularza elektronicznego odbywać się winno na podstawie przepisów
wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). tj. w szczególności na podstawie rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów
elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii
dokumentów elektronicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180).
5. Deklaracja składana drogą elektroniczną winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym na
podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016,
poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegosławice.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Niegosławice (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r.
poz. 532).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Szlachetko
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.28.2018
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 10 grudnia 2018 r.

Pola jasne deklaracji należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi
drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI(1) NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH(2) POŁOŻONYCH NA
TERENIE GMINY NIEGOSŁAWICE
A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
URZĄD GMINY NIEGOSŁAWICE
NIEGOSŁAWICE 55
67.312 NIEGOSŁAWICE
B. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (należy zakreślić właściwy kwadrat i uzupełnić dane):

PIERWSZĄ DEKLARACJĘ

(3)

 NOWĄ DEKLARACJĘ

(3)

 KOREKTĘ DEKLARACJI

(4)

DATA ZAISTNIENIA ZMIANY: ____ - ____ - ________ (dzień – miesiąc – rok)
PRZYCZYNA ZMIANY***: ……………………………………………………………………………………
C. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO(5)
* wypełnia tylko podmiot będący osobą fizyczną;

** wypełnia tylko podmiot nie będący osoba fizyczną;

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 OSOBA FIZYCZNA  OSOBA PRAWNA
 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA**
PESEL*:

NIP**:
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 WŁAŚCICIEL
 WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
 WSPÓŁWŁAŚCICIELE
 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA / WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 INNY PODMIOT FAKTYCZNIE WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (wpisać jaki):………………......
****

****

……………………………………………………………………………………………………………………...
NR TELEFONU***
E-MAIL***
NR RACHUNKU BANKOWEGO (należy wypełnić nr konta lub w przypadku jego braku – zakreślić kwadrat)***:

 BRAK

…………………………………………………………………………………………………………
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ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY** (należy uzupełnić dane):
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (należy podać w przypadku braku nadania
numeru nieruchomości):…………………………………………………………………………………..
C. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZANYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI LUB
WSPÓŁWŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ (należy wypełnić w przypadku, gdy składający nie jest jedynym
właścicielem):
IMIĘ I NAZWISKO* /
ADRES
PESEL* / NIP**
NR TELEFONU***
NAZWA**
ZAMIESZKANIA* /
ADRES SIEDZIBY**

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (należy uzupełnić dane):
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (należy podać w przypadku braku nadania
numeru nieruchomości):…………………………………………………………………………………..
E. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁEJ(2):
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej odpady będą zbierane w sposób (należy zakreślić właściwy
kwadrat):

 SELEKTYWNY Z WŁASNYM KOMPOSTOWNIKIEM (13 zł/osoba)
 NIESELEKTYWNY (30 zł/osoba)
LICZBA OSÓB
ZAMIESZKUJĄCYCH
NIERUCHOMOŚĆ (uzupełnić
poniższe pole):
[A]

MIESIĘCZNA STAWKA
OPŁATY ZA
MIESZKAŃCA(6) (uzupełnić
poniższe pole):
[B]

 SELEKTYWNY (17 zł/osoba)

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY (należy
wyliczyć opłatę:
[C]=[A]x[B]

zgłaszam kompostownik i rezygnuję z pojemnika na odpady biodegradowalne

***

(można zakreślić kwadrat jedynie w przypadku wyboru zbiórki odpadów w sposób selektywny)
Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość oraz stawek opłat ustalonych uchwałą Rady Gminy Niegosławice.
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Wysokość opłaty należy obliczyć w następujący sposób:
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (kolumna [A] x stawka opłaty za osobę dla wybranego w części E.
sposobu zbiórki odpadów komunalnych (kolumna [B] = miesięczna wysokość opłaty 9kolumna [C])
F. DANE KORESPONDENCYJNE (należy zakreślić właściwy kwadrat):

ZGODNE Z PODANYMI W CZĘŚCI C.

INNE (należy wypełnić poniżej):

IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA**
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

G. DANE PEŁNOMOCNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(7)
IMIĘ I NAZWISKO
NR TELEFONU***

PESEL

E-MAIL***

H. OŚWIADCZENIE ORAZ PODPIS LUB PODPISY SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ:
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………….

..…….………..…………. …………………..

…………
(miejscowość i data)

(czytelny podpis lub podpisy)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).
I. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia:
*

wypełnia tylko podmiot będący osobą fizyczną;

**

wypełnia tylko podmiot nie będący osobą fizyczną;

***

pola nieobowiązkowe;

****

deklarację podpisuje każdy ze współmałżonków, bądź każdy ze współwłaścicieli.

(1)

właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
3
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nieruchomością, a w przypadku nieruchomości wielolokalowej, w której ustanowiono odrębną własność
lokalu obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę
mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową.
(2)

miejscem zamieszkania, jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu,
niezależnie od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania,
wykorzystać należy następującą definicję: „miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj
spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych
z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi”.
(3)

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości
pierwszego mieszkańca, użytkowania wieczystego, innej formy władztwa nad nieruchomością.
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 deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
(4)

w przypadku konieczności skorygowania uprzednio złożonej deklaracji właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć korektę uwzględniającą zmiany. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej
deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów
komunalnych była świadczona.
(5)

jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych
w pkt 1 objaśnień, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające
nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa powyżej mogą w drodze umowy zawartej
w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.
(6)

stawka opłaty za jednego mieszkańca za miesiąc w zależności od sposobu zbiórki odpadów komunalnych
wynosi:
 zbiórka selektywna z własnym kompostownikiem (z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:
papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
biodegradowalnych zbieranych do własnego kompostownika) w wysokości 13,00 zł,
 zbiórka selektywna (z wydzieleniem następujących frakcji odpadów: papieru i tektury, szkła, tworzyw
sztucznych oraz metali i opakowań wielomateriałowych, biodegradowalnych) w wysokości 17 zł;
 zbiórka nieselektywna w wysokości 30,00 zł.
(7)

jeżeli w imieniu zobowiązanego deklarację podpisuje pełnomocnik reprezentujący właściciela
nieruchomości, to do deklaracji należy dołączyć oryginał bądź uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa
zgodnego z art. 80a ustawy Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) lub
należy dołączyć np. prawomocny wyrok sądu ustanawiający przedstawiciela ustawowego, uchwałę
wspólnoty o wyborze zarządu, umowę w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu sprawowania
4
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zarządu nieruchomością wspólną osobie fizycznej lub prawnej, umowę spółki cywilnej, z których wynika
umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji i/lub korekt deklaracji.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.28.2018
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 10 grudnia 2018 r.

Pola jasne deklaracji należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi
drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI(1) NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH(2) POŁOŻONYCH
NA TERENIE GMINY NIEGOSŁAWICE
A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
URZĄD GMINY NIEGOSŁAWICE
NIEGOSŁAWICE 55
67.312 NIEGOSŁAWICE
B. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (należy zakreślić właściwy kwadrat i uzupełnić dane):

PIERWSZĄ DEKLARACJĘ

(3)

 NOWĄ DEKLARACJĘ

(3)

 KOREKTĘ DEKLARACJI

(4)

DATA ZAISTNIENIA ZMIANY: ____ - ____ - ________ (dzień – miesiąc – rok)
PRZYCZYNA ZMIANY***: ……………………………………………………………………………………
C. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO(5)
* wypełnia tylko podmiot będący osobą fizyczną;

** wypełnia tylko podmiot nie będący osoba fizyczną;

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 OSOBA FIZYCZNA  OSOBA PRAWNA
 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA**
PESEL*:

NIP**:
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 WŁAŚCICIEL
 WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
 WSPÓŁWŁAŚCICIELE
 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA / WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 INNY PODMIOT FAKTYCZNIE WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (wpisać jaki):………………......
****

****

……………………………………………………………………………………………………………………...
NR TELEFONU***
E-MAIL***
NR RACHUNKU BANKOWEGO (należy wypełnić nr konta lub w przypadku jego braku – zakreślić kwadrat) ***:

 BRAK

…………………………………………………………………………………………………………
1
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ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY** (należy uzupełnić dane):
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (należy podać w przypadku braku nadania
numeru nieruchomości):…………………………………………………………………………………..
C. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZANYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI LUB
WSPÓŁWŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ (należy wypełnić w przypadku, gdy składający nie jest jedynym
właścicielem):
IMIĘ I NAZWISKO* /
ADRES
PESEL* / NIP**
NR TELEFONU***
NAZWA**
ZAMIESZKANIA* /
ADRES SIEDZIBY**

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (należy uzupełnić dane):
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (należy podać w przypadku braku nadania
numeru nieruchomości):…………………………………………………………………………………..
E. DANE KORESPONDENCYJNE (należy zakreślić właściwy kwadrat):

ZGODNE Z PODANYMI W CZĘŚCI C.

INNE (należy wypełnić poniżej):

IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA**
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI(6) DLA NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ(2)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej odpady będą zbierane w sposób (należy zakreślić właściwy
kwadrat):
F.

2
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 SELEKTYWNY

 NIESELEKTYWNY

1. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI(6) DLA
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ(2):
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (należy zakreślić właściwy kwadrat):
F.

 gastronomiczna
 rzemieślnicza, produkcyjna i usługowa

 użyteczności publicznej
 handlowa

Oświadczam, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady
komunalne(6) gromadzone będą w pojemnikach o pojemności i w ilości jak poniżej.
F. 1. 1. POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE):
Wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników w miesiącu z
danej nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych oraz stawki opłaty ustalonej dla pojemników uchwałą Rady
Gminy Niegosławice.
Wysokość opłaty należy obliczyć w następujący sposób:
Liczba zadeklarowanych pojemników niesegregowanych odpadów w miesiącu (kolumna [1] x stawka opłaty za
pojemnik dla wybranego w części F. sposobu zbiórki odpadów komunalnych (kolumna [2] = miesięczna wysokość
opłaty (kolumna [3]
Liczba pojemników
w sztukach (7)

Częstotliwość
odbioru odpadów (8)

Liczba
zadeklarowanych
pojemników
w miesiącu

Stawka opłaty za
pojemnik (9)

Miesięczna
wysokość opłaty:

[1]

[2]

[3]=[1]x[2]

[4]

[5] = [3] x [4]
1.

Pojemność
120 l.
Pojemność

2.

240 l.
Pojemność

3.

1 100 l.
SUMA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (suma pozycji od nr 1 do nr 3 z kolumny [5]
UWAGA!!!
NIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ PÓL W CZĘŚCI F. 1. 2. NA ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE, JEŻELI
W CZĘŚCI F. ZAZNACZONO SPOSÓB ZBIÓRKI ODPADÓW – NIESELEKTYWNY!
F. 1. 2. POJEMNIKI Z SELEKTYWNIE ZGROMADZONYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Liczba pojemników
w sztukach(7)
PAPIER I TEKTURA
[1]
Pojemność 120 l.
Pojemność 240 l.
Pojemność 1 100 l.
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL
Liczba pojemników
I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
w sztukach(7)
[1]
Pojemność 120 l.
Pojemność 240 l.
Pojemność 1 100 l.
Liczba pojemników
3
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w sztukach(7)
[1]

SZKŁO
Pojemność 120 l.
Pojemność 240 l.
Pojemność 1 100 l.

Liczba pojemników
w sztukach(7)
[1]

BIODEGRADOWALNE
Pojemność 120 l.
Pojemność 240 l.
Pojemność 1 100 l.



zgłaszam kompostownik i rezygnuję z pojemnika na odpady biodegradowalne***

(można zakreślić kwadrat jedynie w przypadku wyboru zbiórki odpadów w sposób selektywny)
F. DANE PEŁNOMOCNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(10):
IMIĘ I NAZWISKO
NR TELEFONU***

PESEL

E-MAIL***

G. OŚWIADCZENIE ORAZ PODPIS LUB PODPISY SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ:
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………………….

..…….………..…………. …………………..

…………
(miejscowość i data)

(czytelny podpis lub podpisy)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).
H. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia:
*

wypełnia tylko podmiot będący osobą fizyczną;

**

wypełnia tylko podmiot nie będący osobą fizyczną;

***

pola nieobowiązkowe;

****

deklarację podpisuje każdy ze współmałżonków, bądź każdy ze współwłaścicieli.

(1)

właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,
a w przypadku nieruchomości wielolokalowej, w której ustanowiono odrębną własność lokalu obowiązki właściciela
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową.
(2)

nieruchomość niezamieszkała – rozumie się przez to nieruchomości służące innej funkcji niż mieszkalna np. użyteczności
publicznej – m. in. Urzędy, siedziby firm, ośrodki wypoczynkowe, hotele itp.
(3)

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 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 jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
4
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(4)

w przypadku konieczności skorygowania uprzednio złożonej deklaracji właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
korektę uwzględniającą zmiany. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące,
w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
(5)

jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w pkt 1 objaśnień,
obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty,
o których mowa powyżej mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania
obowiązków wynikających z ustawy.
(6)

odpady komunalne powstające na nieruchomości niezamieszkałej np.: w wyniku działalności gospodarczej, handlowousługowej, oświatowej czy kulturalnej, to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych. Odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych nie
są to m. in.: odpady poprodukcyjne oraz wszystkie odpady niebezpieczne.
(7)

zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice, obowiązuje minimalna pojemność
pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której
powstają odpady komunalne musi uwzględniać następującą miesięczną średnią ilość wytwarzanych odpadów:
a)

nieruchomości użyteczności publicznej szkoły, przedszkola, żłobki – 4 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 2 l
odpadów zebranych selektywnie na dziecko i pracownika;

b) nieruchomości użyteczności publicznej – 80 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 40 l odpadów zebranych selektywnie
na dziesięciu pracowników;
c)

nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, bądź całodobowo przebywają mieszkańcy – 20 l
odpadów komunalnych zmieszanych oraz 10 l odpadów zebranych selektywnie na jedno miejsce konsumpcyjne;

d) nieruchomości, w których prowadzona jest działalność rzemieślnicza, usługowa oraz produkcyjna – 80 l odpadów
komunalnych zmieszanych oraz 40 l odpadów zebranych selektywnie na dziesięciu pracowników;
e)

nieruchomości, w których prowadzona jest działalność handlowa – 30 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 20 l
odpadów zebranych selektywnie na 10m2 pow. całkowitej.

(8)

zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice, obowiązują następujące częstotliwości
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
Nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, bądź całodobowo przebywają mieszkańcy
Rodzaj odpadów komunalnych
Cykl odbioru odpadów
Częstotliwość odbioru
odpadów do deklaracji
(kolumna [2])
Odpady komunalne niesegregowane
Jeden raz w tygodniu
4
Odpady segregowane komunalne (papier, tworzywa sztuczne,
metal, szkło i opakowania wielomateriałowe)
Jeden raz na dwa tygodnie
2
Jeden raz w tygodniu w okresie od 1
Odpady biodegradowalne
kwietnia do 30 listopada
i jeden raz na dwa tygodnie poza tym
okresem

5
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Rodzaj odpadów komunalnych

Pozostałe nieruchomości
Cykl odbioru odpadów

Odpady komunalne niesegregowane
Odpady segregowane komunalne (papier, tworzywa sztuczne,
metal, szkło i opakowania wielomateriałowe)
Odpady biodegradowalne

Częstotliwość odbioru
odpadów do deklaracji
(kolumna [2])
2

Jeden raz na dwa tygodnie
Jeden raz w miesiącu
Jeden raz na dwa tygodnie
w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada i jeden raz na miesiąc poza
tym okresem

1

(9)

stawki opłat za jednokrotny odbiór pojemnika o kreślonej pojemności wg zadeklarowanego sposobu zbiórki odpadów
komunalnych wynoszą:
Pojemność pojemnika
120 l.
240 l.
1 100 l.

Zbiórka selektywna (w zł)

Zbiórka nieselektywna (w zł)

(10)

jeżeli w imieniu zobowiązanego deklarację podpisuje pełnomocnik reprezentujący właściciela nieruchomości, to do deklaracji
należy dołączyć oryginał bądź uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa zgodnego z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) lub należy dołączyć np. prawomocny wyrok sądu ustanawiający
przedstawiciela ustawowego, uchwałę wspólnoty o wyborze zarządu, umowę w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu
sprawowania zarządu nieruchomością wspólną osobie fizycznej lub prawnej, umowę spółki cywilnej, z których wynika
umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji i/lub korekt deklaracji.

6
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy
Niegosławice.
Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje Radę
Gminy Niegosławice, aby określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określając powyższy wzór należy kierować
się możliwością prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie nowej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wynika z podwyższenia
obecnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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