Uchwała Nr V/21/2015
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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, poz. 1593;
z 2015 r. poz. 87, poz. 122 ) Rada Gminy Popielów uchwala co następuje:
§ 1.
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.
2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy
w Popielowie w terminie 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 (Dz. U z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r., poz. 87).
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 101) oraz uchwała Nr XXXVIII/281/2014 Rady Gminy
Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Popielów z dnia
28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 1673).
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kupczyk
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Załącznik do Uchwały Rady Gminy Popielów
Nr V/21/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola jasne należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami, czarnym lub
niebieskim kolorem.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87)

Składający:
Właściciele (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Popielów.
Termin składania:
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie
14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji
Miejsce składania:
Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
□ 1.Pierwsza deklaracja 1 data ____ - ____ - ______ (dzień – miesiąc – rok)
□ 2.Korekta deklaracji 2 obowiązująca od ____ - ______ (miesiąc – rok)
□ 3.Nowa deklaracja 3
data zmiany danych ____ - ____ - ______ (dzień – miesiąc – rok)
□ 4.Wygaśnięcie lub brak obowiązku 4 od ____ -____ - ______ (dzień –miesiąc – rok)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
□ właściciel
□ posiadacz samoistny
□ współwłaściciel
□ współposiadacz
□ dzierżawca, najemca
□ inny podmiot władający nieruchomością

□ użytkownik wieczysty
□ zarządca

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Rodzaj składającego deklarację
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

D.2. Pełna nazwa/Imię i nazwisko
1.
D.3. Identyfikator
2.NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
4. E-MAIL 1)

3. PESEL (dotyczy osób fizycznych)

5. TELEFON STACJONARNY 1)

Id: FF6AB480-A7F0-49FB-8E88-BE6AFD3BA333. Podpisany

6.TELEFON KOMÓRKOWY 1)

Strona 2

D.4. Adres zamieszkania/ korespondencyjny
7.KRAJ
8.WOJEWÓDZTWO

10.GMINA

11.ULICA

14.MIEJSCOWOŚĆ

9.POWIAT

12.NUMER DOMU

15.KOD POCZTOWY

13.NUMER LOKALU

16.POCZTA

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 2)
17.GMINA
18.ULICA
19.NR DOMU

20.NR LOKALU

POPIELÓW
21.MIEJSCOWOŚĆ

22.KOD POCZTOWY

23.POCZTA

F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Odpady komunalne gromadzone są w sposób:
□ 1. Selektywny wraz z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych
na przydomowym kompostowniku
□ 2. Selektywny wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji i odpadami zielonymi
□ 3. Nieselektywny
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Gospodarstwo domowe

Liczba gospodarstw na
nieruchomości
wyszczególnionej w części E
A

1 - osobowe

24.

25.

26.

2 - osobowe

27.

28.

29.

3 - osobowe

30.

31.

32.

4 - osobowe

33.

34.

35.

5 – osobowe

36.

37.

38.

6 i więcej osobowe

39.

40.

41.

Stawka opłaty 5 w zł
B

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma poz.
26, 29, 32, 35, 38, 41)
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C

42.
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G. INFORMACJA O PRZYCZYNIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU
Opis stanu faktycznego

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane wskazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………….……
(miejscowość i data)

……………………………………
(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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619)
Właściciel nieruchomości oraz inne podmioty wymienione w części C deklaracji są obowiązane złożyć 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.
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. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienie:
Sposób wypełnienia deklaracji:
Część B
1
Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za daną nieruchomość. Pierwszą deklarację należy złożyć w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy również podać datę
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2
Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd
rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2012 r. poz. 747 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
3
Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany.
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Pole „wygaśnięcie lub brak obowiązku” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku m.in. sprzedaży nieruchomości.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji wypełniając część B, C, D, E, G, H.
Część C
Należy zaznaczyć „X” we właściwym kwadracie w zależności, czy dany podmiot jest właścicielem nieruchomości,
dzierżawcą lub najemcą, zarządcą, współwłaścicielem, posiadaczem samoistnym, współposiadaczem, użytkownikiem
wieczystym lub innym podmiotem władającym nieruchomością.
Część D
Określamy dane składającego w zależności czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej zaznaczając „X” we właściwym kwadracie.
Część D.1.
W pozycji 1. Wpisujemy imię i nazwisko lub pełną nazwę.
Część D.2.
W pozycji 2 lub 3 wpisujemy identyfikator PESEL (dot. osób fizycznych) lub NIP (dot. osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).
Część D.3.
W pozycjach od 7 do 16 wpisujemy adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację (adres korespondencyjny).
Część E
W pozycjach od 17 do 23 wpisujemy adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
Część F
Składający oświadcza w jaki sposób będą gromadzone odpady komunalne.
5
Stawka została określona właściwą uchwałą rady Gminy Popielów w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Część G
Należy opisać zaistniały stan faktyczny mający wpływ na wygaśnięcie lub brak obowiązku uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnia się w przypadku wyboru w części B poz. 4
Część H
Składający deklarację lub osoba reprezentująca składającego deklarację (pełnomocnik) wpisuje datę wypełnienia deklaracji
oraz składa czytelny podpis.
1)
2)

dane nieobowiązkowe;
w przypadku większej liczby nieruchomości właściciel składa na każdą nieruchomość osobna deklarację;
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