UCHWAŁA NR VII/9/16
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1, w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446), § 6 ust. 1 pkt 13 statutu Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 101, poz.1610, z 2013 r. poz. 2662, z 2016 r. poz.
2883) oraz art. 6n w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W przypadku, gdy osoba zameldowana na stałe w danej nieruchomości nie zamieszkuje na terenie tej
nieruchomości i nie została wskazana w deklaracji, o której mowa w § 1, dokumentem potwierdzającym dane
zawarte w deklaracji jest dokument potwierdzający czasowe przebywanie poza wskazaną w deklaracji
nieruchomością, wystawiony przez uprawniony podmiot.
§ 3. 1. Deklarację właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów.
2. Dopuszcza się składanie deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy
Niemcza, w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza.
3. Deklaracja, o której mowa w § 1, może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej
z zachowaniem następujących warunków i trybu:
1) złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się na
elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://www.epuap.gov.pl), zalogowania się
i wypełnienia umieszczonego na wymienionej platformie elektronicznej formularza deklaracji;
2) wypełnioną deklarację składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej z wykorzystaniem
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;
3) deklaracje muszą być opatrzone 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.);
4) akceptowalne formy załączników: DOC, RTF, ODT, XLC, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.
§ 4. Deklaracje złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują moc obowiązującą.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku
Grzegorz Kosowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6n ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz § 6 ust. 1 pkt 13 Statutu Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, Zgromadzenie Związku zobowiązane jest do określenia, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości. Wzór deklaracji, stanowiący załącznik do projektu
uchwały, zawierają objaśnienia dotyczące sposobu ich wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania
deklaracji oraz określa warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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Załącznik do Uchwały Nr VII/9/16
Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
„ZGPD-7” z dnia 06.07.2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UWAGA! POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Podstawa
prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

Podmiot
zobowiązany
do złożenia
deklaracji:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
„ZGPD-7”. Przez właścicieli rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy). Jeżeli nieruchomość jest
zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz
właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art. 2 ust.3 Ustawy).

Termin
składania

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 Ustawy) lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (art. 6m ust. 2 Ustawy).

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Zarząd Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów
A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):
 Pierwsza deklaracja
Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (1)
……………………………………………………
 Deklaracja korygująca deklarację z dnia(3)

 Nowa deklaracja
Data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji (2)
……………………………………………………
 Wygaśnięcie obowiązku
Data powstania przyczyny wygaśnięcia obowiązku

……………………………………………………

……………………………………………………

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):
 Właściciel

 Współwłaściciel

 Użytkownik wieczysty

 Zarządca nieruchomości wspólnej

 Najemca, dzierżawca

 Inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyczy osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

3. Nazwisko*/Nazwa pełna**

**dotyczy osób prawnych

4. Imię*

5. PESEL* (pole wymagane dla osób fizycznych)

6. NIP** (pole wymagane dla osób prawnych)

7. Telefon kontaktowy (pole nieobowiązkowe)

8. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)
9. Miejscowość

10. Ulica

11. Nr budynku

13. Gmina

14. Kod pocztowy

15. Poczta

16. Nr nieruchomości w ewidencji gruntów (w przypadku braku nr budynku)

12. Nr lokalu

17. Obręb (w przypadku braku nr budynku)

D. 2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1.
18. Kraj

19. Województwo

20. Powiat

21. Gmina

22. Ulica

23. Nr budynku

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

27. Poczta
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E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E. 1. OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części D.1. niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):
28.

 będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych,

29.

 nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Pouczenie: Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje się wyższe stawki opłat.
E. 2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY (5)
Stawka opłaty zł / miesiąc / os.

30.

zł/miesiąc/os.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość.

31.

os.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, objętych zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie
odpadami.(6)

32.

os.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, za które należy wnieść opłatę za gospodarowanie
odpadami (od wartości z poz. 31 należy odjąć wartość z poz. 32)

33.

os.

Łączna miesięczna kwota opłaty (iloczyn wartości z poz. 30 i 33).

34.

zł/miesiąc.

F. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
35.

G. POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 34 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 z późn. zm.).
H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
36. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

37. Podpis (pieczęć) osoby składającej składającego deklarację

I. ADNOTACJE ORGANU

J. OBJAŚNIENIA
1.

W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca – gdy nieruchomość została
zamieszkała przed dniem 1.07.2013 r. jako datę powstania obowiązku należy wskazać 1.07.2013 r.

2.

W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego czynnika będącego podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego opuszczenia mieszkańców na okres dłuższy niż 1
pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując
jednocześnie w części F niniejszej deklaracji stosowne uzasadnienie (oraz w poz. 31 - 33 należy wpisać wartość „0”). W przypadku ponownego zamieszkania
mieszkańca na danej nieruchomości jej właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania.
W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty zmiany właściciela składa deklarację, zgłaszając
ustanie obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w części F stosowne uzasadnienie. Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć pierwszą
deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości.

3.

Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych
niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp., wpisując jednocześnie w części F stosowne uzasadnienie.

4.

Deklarację sporządza się odrębnie dla każdej nieruchomości.

5.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany 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.

6.

Na podstawie uchwały Rady Gminy członkowskiej Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”
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