Projekt
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Dukla
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250), Rada Miejska w Dukli uchwala co następuje:
§ 1. Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dukla, jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie Miejskim w
Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla.
§ 3. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą.
2. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określany jest w formie
danych XML.
3. Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej związane jest z zarejestrowaniem się na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej), następnie zalogowaniem się oraz wypełnieniem na wskazanej platformie formularza
elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. Sporządzona deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/187/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Dukla (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1229).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
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Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia …………………….
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Składający:

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością oraz w
przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowymi, w
którym ustanowiono odrębność lokali i nie ma zarządu- właściciele lokali.

Termin składania:

Do dnia 30 kwietnia 2013 roku lub w ciągu 14 dni od dnia, o którym mowa w art.
6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Poz. 391), lub 14 dni od daty zmiany
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w
szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych
przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

Organ właściwy
do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć „x” właściwy kwadrat)


pierwsza deklaracja



zmiana danych zawartych w deklaracji…………………………….
(dzień- miesiąc-rok)
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B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(odpowiednie zaznaczyć X)

Składający:
 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię / pełna nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

Numer PESEL

Nr telefonu:

Numer NIP (dot. os. prawnej)

Nr telefonu:

1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod Pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Obręb /arkusz/numer działki
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C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ: (odpowiednie zaznaczyć X)
□ własność

□ współwłasność

□ użytkowanie wieczyste

□ zarząd lub użytkowanie

□ posiadanie (dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)

D. Deklarowany sposób gromadzenia odpadów komunalnych:(odpowiednie zaznaczyć X)
Oświadczam, że odpady komunalne będą zbierane w następujący sposób:
□ zbierane selektywnie (zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Dukla),

□

zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji)

E. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość dla której składana jest deklaracja:
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B pkt 2 niniejszej deklaracji
zamieszkuje ……………………….osób,
(liczba mieszkańców)

F. Wyliczenia miesięczne opłaty:

...................................... X …………………………….. = ………..………………..zł.
(liczba mieszkańców)

( stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
………....………………….zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….)
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G. PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz.926 z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

……………………............
(miejscowość i data)

………………………………………………
(czytelny podpis)

H. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA POTRZEBY
WŁASNE:
Informuję, że nieruchomość wykazana w części B niniejszej deklaracji: (odpowiednie zaznaczyć X)
□ jest wyposażona w kompostownik
□ nie posiada kompostownika

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz.1015 ).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrzowi Dukli deklarację 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.
3) 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 Burmistrzowi Dukli 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.
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ma na celu dostosowanie
jej zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zmianami).
Uchwała ma na celu doprecyzowanie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej w szczególności:
a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań miedzy nimi zgodnie z
przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne,
b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektrycznej,
c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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