Elektronicznie podpisany przez:

UCHWAŁA NR IV/38/15
RADY GMINY NAWOJOWA

JACENTY SKRZYPIEC; UG NAWOJOWA
dnia 11 lutego 2015 r.

z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nawojowa
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Nawojowa uchwala, co
następuje;
§ 1.
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nawojowa w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zamieszkałych obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu
Gminy Nawojowa.
2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może również być składana przy
wykorzystaniu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) poczty elektronicznej, załączając wypełniony formularz dostępny na stronie internetowej Gminy Nawojowa
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) skrzynki podawczej Urzędu Gminy Nawojowa na elektronicznej platformie usług publicznych, załączając
wypełniony formularz dostępny na stronie internetowej Gminy Nawojowa opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym bądź podpisany przy użyciu potwierdzonego profilu zaufanego.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XL/321/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Nawojowa (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 2013.7488 dnia
13.12.2013 r.).
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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Załącznik do Uchwały Nr IV/38/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015 r.

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 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Wójt Gminy Nawojowa. Urząd Gminy Nawojowa 33 – 335 Nawojowa 313

Termin składania :

W ciągu 14 dni od zamieszkania lub 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja

□

zmiana danych zawartych w deklaracji

…………………………………………………………………………..….………
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych niebędących osobami
fizycznymi

Składający:

□

osoba fizyczna

□

□

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP**

Symbol PKD**

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
- wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. * dane nieobowiązkowe
Miejscowość

Nr domu

Telefon*

Email*

□

właściciel

□

Nr lokalu

współwłaściciel
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Wyliczenie miesięcznej opłaty
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkuje:……..………..….…………osób.

STAWKA MIESIĘCZNEJ OPŁATY WYNOSI:

5,00 zł miesięcznie od mieszkańca,

Stawka opłaty za odpady zbierane nieselektywnie (zmieszane) – 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
…………………….
(liczba mieszkańców)

X

……….…………………………………
(stawka opłaty odpowiednia dla przedziału ilości osób)

=

……….……………….………… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
……..…………………………………. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że na terenie w/w nieruchomości nie będzie mieszkać………………………… osób
w okresie………………………………………………………………………………………………………………………………………...
z powodu:

D. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić w przypadku załączenia)

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)
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F. ADNOTACJE ORGANU

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(podpis dokonującego adnotacji)

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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619).
2)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Nawojowa 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 do Wójta Gminy Nawojowa nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.
Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
2) Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których istnieją budynki mieszkalne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D i E.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
3) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji,
w szczególności są:
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pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
w przypadku uczniów i studentów; zaświadczenie o zamieszkaniu osoby w domu studenckim lub internacie a w przypadku stancji
zaświadczenie lub oświadczenie o czasowym zameldowaniu na terenie innym niż Gmina Nawojowa,
w przypadku osób innych niż studenci zaświadczenie o zameldowaniu na terenie innym niż Gmina Nawojowa, lub oświadczenie
o zamieszkiwaniu na terenie innym niż Gmina Nawojowa.
4) Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie nieruchomości zamieszkałej musza zawrzeć dodatkową odrębną umowę na
wywóz odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia tej działalności z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nawojowa.

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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