
UCHWAŁA NR XIX/198/2012
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 poz. 391) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 

2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałej stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Właściciel nieruchomości składa pierwszą deklarację w terminie do 15 marca 2013 roku do Urzędu 
Miejskiego w Dobrodzieniu: 

1) pisemnie; 

2) faksem lub e-mail-em załączając skan deklaracji; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, deklaracja wymaga 
podpisu elektronicznego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Damian Karpinski
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dzień- Miesiąc- Rok
____ - _____- 20 ____

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości  i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 poz. 391 ) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dobrodzień. 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

A.    MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
            Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Burmistrz Dobrodzienia
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel./fax 34 35 75 100
urzad@dobrodzien.pl

B.    OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
            Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

                  złożenie deklaracji                                                             korekta deklaracji

C.    PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
            Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

        Właściciel nieruchomości                                  Współwłaściciel                                      Najemca, dzierżawca

         Użytkownik wieczysty                                       Zarządca nieruchomości wspólnej                           Inny

D.    DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna

         

Nazwisko Imię Drugie imię 

PESEL Data urodzenia Imię ojca

D.2.  POZOSTAŁE PODMIOTY

Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/ Nazwa pełna Nazwa skrócona

Nr KRS/NIP

Nr telefonu Adres e-mail
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D.3.   DANE NIERUCHOMOŚCI

Kraj Województwo Powiat

Gmina Miejscowość Ulica

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Telefon kontaktowy Poczta

D.4   ADRES DO KORESPONDENCJI- jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.

Kraj Województwo Powiat

Gmina Miejscowość Ulica

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Telefon kontaktowy Poczta

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:

                                             selektywny                                                                                zmieszany

E.    OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
            Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

      

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty

zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3 osób

Miesięczna kwota opłaty zł

F.    INFORMACJA O DPADACH BIODEGRADOWALNYCH

           Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3.

        znajduje się kompostownik                                                       nie znajduje się kompostownik               
        o pojemności 

G.    OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DELEGACJĘ
          Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podawanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)
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POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. O 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1966r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego 
organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ 
określa, w drodze decyzji,wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

H.    ADNOTACJE ORGANU
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