Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515, 1890) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688, 1793)
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub właściciela innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, stanowiący załącznik nr 2 do
uchwały.
§ 3. Deklarację, o której mowa w §1 i §2, właściciel nieruchomości składa w terminie 14 dni od dnia powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w §1 i §2, właściciel nieruchomości może składać za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
jako załącznik w pliku o formacie pdf, doc lub jpg.
2. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym w
rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz.
1662, z 2015 r. poz. 1893), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr ….. Rady Gminy Sławno z dnia……..

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna:

Ustawa
z
dnia
13
września
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

1996

r.

o

utrzymaniu

czystości

i

porządku

w

gminach

Składający:

właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Termin składania:

-14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
-14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości

Nazwa i adres siedziby
organu, do którego
należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399 z późn. zm.)
Cel złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ pierwsza deklaracja

□ korekta deklaracji: data zaistnienia zmiany: …………-…………-…………………… r.

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ właściciel nieruchomości
□ współwłaściciel, współposiadacz
□ najemca, dzierżawca
□ inny podmiot władający nieruchomością (min. posiadacz samoistny, zarządca wspólnoty mieszkaniowej, itp.)
C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Nazwisko:

2. Pierwsze imię:

3. Numer telefonu:

4. Adres e-mail:

5. Właściwy Urząd Skarbowy:

6. Adres Urzędu Skarbowego:

7. Pełna nazwa:

8. NIP:

9. REGON:

C.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
10. Kraj:

11. Województwo:

12.Powiat:

13. Gmina:

14. Ulica:

15. Numer domu:

17. Miejscowość:

18. Kod pocztowy:

19. Poczta:

16. Numer lokalu:

C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI, JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES WSKAZANY W CZĘŚCI C.1
20. Kraj:

21. Województwo:

22. Powiat:

23.Gmina:

24. Ulica:

25. Numer domu:

27. Miejscowość:

28. Kod pocztowy:

29. Poczta:
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr ….. Rady Gminy Sławno z dnia……..
C.3. TYP NIERUCHOMOŚCI:

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ lokal gastronomiczny: ............ miejsc konsumpcyjnych
□ lokal handlowy
□ zakład usługowy/produkcyjny/rzemieślniczy*: ………… pracowników
□ szkoła/przedszkole/żłobek*
□ budynek administracji publicznej/kultury/biurowy/socjalny*
□ inny
*niepotrzebne skreślić
Czy nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik? (w przypadku zaznaczenia „TAK”,
proszę podać pojemność kompostownika)

□ TAK – …………… m

3

□ NIE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C
niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób
selektywny (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

30.

□ TAK

□ NIE

zgodnie z objaśnieniem 1 na str. 3

120 l – ………… szt.

31. Deklarowana liczba opróżnionych pojemników o danej pojemności
Rodzaj pojemnika wynika z uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno

240 l – ………… szt.

zgodnie z objaśnieniem 2 na str. 3

1100 l – ………… szt.

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
32. Stawki za pojemnik o określonej pojemności

zgodnie z objaśnieniem 3 na str. 3

Odpady komunalne SĄ zbierane i odbierane
w sposób selektywny

Odpady komunalne NIE SĄ zbierane i odbierane
w sposób selektywny

120 l – 24,00 zł

120 l – 28,00 zł

240 l – 46,00 zł

240 l – 52,00 zł

1100 l – 155,00 zł

1100 l – 170,00 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
suma iloczynu odpowiednich wielkości z poz. 31 i odpowiednich stawek
z poz. 32

33.

…………… zł/miesiąc

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Sławno, danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego. (dotyczy osób fizycznych)
…………………………………………………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………………….
(czytelny podpis)

ADNOTACJE URZĘDOWE
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr ….. Rady Gminy Sławno z dnia……..
Pouczenie:
- niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca
1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.);
- właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Sławno 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 powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
nową deklarację do Wójta Gminy Sławno w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany; opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;
- opłatę należy uiszczać bez wezwania do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty w
kasie Urzędu Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno bądź na rachunek bankowy, którego numer dostępny jest
w Biuletynie Informacji Publicznej – http://ug.slawno.ibip.pl;
- niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno w pokoju nr 4, bądź
przesłać pocztą na adres wskazany powyżej.
Objaśnienia:
1. Segregacji „u źródła” podlegają następujące frakcje odpadów: papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające
biodegradacji, w tym odpady zielone.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych, poza
wymienionymi poniżej – co najmniej 1 pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;
2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l;
3) dla lokali handlowych – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
4) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej
pojemności 120 l na lokal;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 l na
każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
6) dla zabudowy letniskowej lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l lub pojemniki zbiorcze dla kilku domków letniskowych;
7) dla innych nieruchomości niezamieszkałych, niewymienionych powyżej, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l.
3. Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Sławno w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ……. Rady Gminy Sławno z dnia……..
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE
LUB DLA WŁASCICIELI INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Podstawa prawna:

Ustawa
z
dnia
13
września
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

1996

r.

o

utrzymaniu

czystości

i

porządku

Składający:

właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

Termin składania:

-14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
-14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości

Nazwa i adres siedziby
organu, do którego
należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno

właściciel

innych

w

gminach

nieruchomości

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399 z późn. zm.)
Cel złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ pierwsza deklaracja

□ korekta deklaracji: data zaistnienia zmiany: …………-…………-…………………… r.

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ właściciel nieruchomości
□ współwłaściciel, współposiadacz
□ najemca, dzierżawca
□ inny podmiot władający nieruchomością (min. posiadacz samoistny, zarządca wspólnoty mieszkaniowej, itp.)
C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Nazwisko:

2. Pierwsze imię:

3. Numer telefonu:

4. Adres e-mail:

5. Właściwy Urząd Skarbowy:

6. Adres Urzędu Skarbowego:

7. Pełna nazwa:

8. NIP:

9. REGON:

C.1. ADRES
NIERUCHOMOŚCI,
NA
KTÓREJ
ZNAJDUJĄ
SIĘ
DOMKI
LETNISKOWE
LUB
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
10. Kraj:

11. Województwo:

12.Powiat:

13. Gmina:

14. Ulica:

15. Numer domu:

17. Miejscowość:

18. Kod pocztowy:

19. Poczta:

16. Numer lokalu:

C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI, JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES WSKAZANY W CZĘŚCI C.1
20. Kraj:

21. Województwo:

22. Powiat:

23.Gmina:

24. Ulica:

25. Numer domu:

27. Miejscowość:

28. Kod pocztowy:

29. Poczta:
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ……. Rady Gminy Sławno z dnia……..
D. OŚWIADCZENIE, ŻE NIERUCHOMOŚĆ KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA STANOWI NIERUCHOMOŚĆ:
(proszę wpisać znak „X” we właściwy kwadrat i określić sposób gromadzenia odpadów komunalnych)

□ na której znajdują się domki letniskowe
□ wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, inną niż nieruchomość, na której znajdują
się domki letniskowe
Czy nieruchomość wskazana w części D niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik? (w przypadku zaznaczenia „TAK”,
proszę podać pojemność kompostownika)

□ TAK – …………… m

3

□ NIE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej
deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny (proszę
zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)
zgodnie z objaśnieniem 1 na str. 2

30.

□ TAK

□ NIE

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej
nieruchomości
wykorzystywanej
na
cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanej jedynie przez część roku
zgodnie z objaśnieniem 2 na str. 2
Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości
zgodnie z objaśnieniem 3 na str. 2
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok
w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden domek
letniskowy (należy wpisać iloczyn: wartości z pola 31 lub 32, w zależności od wybranej
stawki oraz pola 33)
zgodnie z objaśnieniem 3 na str. 2

31.

32.

□ 100,00 zł

jeśli zaznaczono TAK
w pozycji 30

□ 125,00 zł

jeśli zaznaczono NIE
w pozycji 30

33.

34.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Sławno, danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego. (dotyczy osób fizycznych)
…………………………………………………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………………….
(czytelny podpis)

ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:
- niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca
1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.);
- właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Sławno 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 powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
nową deklarację do Wójta Gminy Sławno w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany; opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;
- opłatę należy uiszczać bez wezwania do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty w
kasie Urzędu Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno bądź na rachunek bankowy, którego numer dostępny jest w
Biuletynie Informacji Publicznej – http://ug.slawno.ibip.pl;
- niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno w pokoju nr 4, bądź
przesłać pocztą na adres wskazany powyżej.
Objaśnienia:
1. Segregacji „u źródła” podlegają następujące frakcje odpadów: papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające
biodegradacji, w tym odpady zielone.
2. Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Sławno w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
3. Pola wypełnia wyłącznie właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada
Gminy określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który
zapewnienia prawidłowe obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości, a w przypadku nieuiszczania tej opłaty jest podstawą do wystawienia tytułu
wykonawczego.
W związku z objęciem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku należy określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości.
Ponadto uchwała powinna również określać warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.
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