UCHWAŁA NR XI/72/16
RADY GMINY W PLATERÓWCE
z dnia 7 marca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Platerówka
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z zm.) i art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z zm.) Rada
Gminy w Platerówce uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Platerówka w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie
Gminy w Platerówce.
§ 3. Dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, tj. za pomocą formularza dostępnego na http://www.bip.ugplaterowka.nv.pl. Wypełniony
formularz w formacie danych XML i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem
zaufanym należy przesłać za pomocą platformy ePUAP.
§ 4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, na żądanie Wójta Gminy, przedstawić dodatkowe
dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1, w szczególności
potwierdzenie/oświadczenie dotyczące zamieszkiwania w innym miejscu niż miejsce zameldowania lub
o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXIV/114/13 Rady Gminy w Platerówce z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Platerówka.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Mazur
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Załącznik do Uchwały nr XI/72/16
Rady Gminy w Platerówce
z dnia 07.03.2016 r.

POLE JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399, z zm.), uchwała Nr XI/71/16 Rady Gminy w Platerówce z dnia 07.03.2016 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Składający:

właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przez
właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.

Termin składania:

w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
niej odpadów komunalnych oraz w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Organ do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Platerówka.

Miejsce składania

Urząd Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka.

Termin płatności:

do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

CZĘŚĆ A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja

□ korekta danych zawartych w deklaracji* (data zaistnienia zmian ____-____-________ )

CZĘŚĆ B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. (zaznaczyć właściwy kwadrat)

2a. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości

□ Najemca, dzierżawca

□ osoba fizyczna

□ Użytkownik wieczysty

□ Zarządca

□ osoba prawna

□ Współwłaściciel

□ Inny

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

CZĘŚĆ C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Imię i nazwisko/Pełna nazwa podmiotu

5. NIP (prow. dział. gosp.)

4. PESEL

C 1. Adres zamieszkania/siedziby
6. Gmina

7. Ulica

8. Nr domu

9. Nr lokalu

10. Miejscowość

11. Kod pocztowy

12. Poczta

13.Nr telefonu

14. e-mail

C 2. Adres do korespondencji (wpisać jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
15. Gmina

16. Miejscowość

17. Ulica

18. Nr domu

19. Nr lokalu

20. Kod pocztowy

21. Poczta

CZĘŚĆ D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
22. Miejscowość

23. Ulica

24. Nr domu

25. Nr lokalu

26. Kod pocztowy

27. Poczta

CZĘŚĆ E. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
28. Oświadczam, iż odpady z nieruchomości zamieszkałej będą zbierane w sposób: (zaznaczyć tylko jeden właściwy kwadrat)
□ A selektywny** (segregacja) z wykorzystaniem własnego kompostownika o pojemności 350l na 500 m2 działki na odpady ulegające biodegradacji)
□ B selektywny** (segregacja) bez własnego kompostownika na odpady ulegające biodegradacji
□ C zmieszany (bez segregacji)
29. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z ….................. osób.
(należy podać liczbę osób zamieszkujących, a nie zameldowanych)
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30. Biorąc pod uwagę wielkość gospodarstwa domowego oraz sposób zbierania odpadów komunalnych zaznaczony w poz. 28 moja miesięczna opłata
wynosi:
Wielkość gospodarstwa domowego
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Stawka opłaty uzależniona od sposobu zbierania odpadów (wybrać jeden ze sposobów)
Jeżeli w poz. 28 zaznaczono A
miesięczna opłata wynosi

1

Jeżeli w poz. 28 zaznaczono B
miesięczna opłata wynosi

Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Jeżeli w poz. 28 zaznaczono C
miesięczna opłata wynosi

2

3

4

5

□ 1 – osobowe

11,00 zł

12,00 zł

19,00 zł

…........................ zł

□ 2 – osobowe

22,00 zł

24,00 zł

38,00 zł

…........................ zł

□ 3 - osobowe

33,00 zł

36,00 zł

57,00 zł

…........................ zł

□ 4 - osobowe

44,00 zł

48,00 zł

76,00 zł

…........................ zł

□ 5 – osobowe i większe
55,00 zł
60,00 zł
95,00 zł
Kwota do zapłaty (słownie)….................................................................................................. ...................................... zł

…........................ zł

CZĘŚĆ F. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady.
31. Oświadczam, iż odpady z nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady będą zbierane w sposób: (zaznaczyć tylko jeden właściwy kwadrat)
□ A selektywny** (segregacja)
□ B zmieszany (bez segregacji)
32. Biorąc pod uwagę wielkość pojemnika, ilość pojemników oraz sposób zbierania odpadów komunalnych zaznaczony w poz. 31 moja miesięczna
opłata wynosi:
Wielkość pojemnika
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Ilość
pojemników

Stawka opłaty uzależniona od sposobu zbierania odpadów (wybrać jeden ze
sposobów)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
(liczba pojemników * stawka)

Jeżeli w poz. 31 zaznaczono A miesięczna
opłata wynosi

Jeżeli w poz. 31 zaznaczono B
miesięczna opłata wynosi

3

4

5

□ pojemnik 110 l i 120 l …................

37,00 zł

56,00 zł

…........................ zł

□ pojemnik 240 l

…................

69,00 zł

84,00 zł

…........................ zł

□ pojemnik 1100 l

…................

200,00 zł

250,00 zł

…........................ zł

1

2

Kwota do zapłaty (słownie)….................................................................................................. ............................................................................................. zł
CZĘŚĆ G. Wyliczenie łącznej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wypełnić jeśli występuje stawka w części F i G
33. Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej
(część E.)
…...................................... zł

34. Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości
niezamieszkałej, na której powstają
odpady (część F.)
…....................................... zł

35. Łączna miesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
….................................... zł

Kwota do zapłaty (słownie): …................................................................................................ ............................................................................................. zł
CZĘŚĆ H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
36. Data wypełnienia

37. Imię i nazwisko składającego deklarację

38.Podpis składającego deklarację

…...............................................................................

….................................................................

…..................................................................................

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 z zm.).
2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w
deklaracji wójt gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy naliczy opłatę jak za odbiór odpadów zmieszanych, począwszy od miesiąca, w którym stwierdzono niewywiązywanie
się z obowiązku segregacji odpadów.
4. ** Przez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów należy rozumieć sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych prowadzony zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Platerówka, z podziałem na następujące frakcje odpadów:
- papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
- metale, zużyte baterie, akumulatory i opony, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki i chemikalia, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe.
* Uzasadnienie korekty uprzednio złożonej deklaracji:

…............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
…...............................................................
(podpis osoby składającej deklarację)
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