Uchwała Nr XXX/211/2013
Rady Gminy Kłaj
z dnia 5 marca 2013 r.
w sprawie

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (jednolity tekst: Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kłaj uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy
Kłaj, w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta
Gminy Kłaj w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Terminy złożenia każdej następnej deklaracji określa Art. 6m ust 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391 – jednolity tekst).
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXII/147/2012 r. Rady Gminy Kłaj z dnia 26 czerwca 2012 r.
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy
Kłaj.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłaj
………………………….……………
Lucyna Buczek

PROSZĘ WYPEŁNIĆ JASNE POLA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/211/2013
Rady Gminy Kłaj
z dnia 5 marca 2013 r

DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA

W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r, poz. 391 z późniejszymi zmianami)

Składający

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłaj

Miejsce składania

Urząd Gminy w Kłaju
32-015 Kłaj 655

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARCJI
WÓJT GMINY KŁAJ
32-015 Kłaj 655

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

PIERWSZA DEKLARACJA
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
……………………………………………………………………………………………………………………………..

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):
WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK LUB POSIADACZ
WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWNIK LUB WSPÓŁPOSIADACZ

E. RODZAJ ZABUDOWY/ZAGOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

DOM JEDNORODZINNY
BUDYNEK WIELORODZINNY
BUDYNEK ZAMIESZKIWANY SEZONOWO (np. ogrody działkowe)

F. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

nazwisko
telefon kontaktowy (dobrowolnie):
……………………………………………………………….

imię

PESEL
adres e-mail (dobrowolnie):

……………………………………………………………………….

ADRES (jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości podany w pkt C)
……………………………………………………………………………………………………………………………..

G. INFORMACJE O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
1.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady
komunalne będą gromadzone w sposób:

selektywny niższa stawka opłaty (*)

nieselektywny

…..

…..

(*) Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem na papier i tekturę, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe, tekstylia i odzież.
2.

Oświadczam, że nieruchomość wymieniona w części C niniejszej deklaracji jest wyposażona
w kompostownik, w którym gromadzi się odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne).
W przypadku zaznaczenia pozycji „TAK”, należy podać pojemność kompostownika).
TAK

3.

…..

NIE

kompostownik …………….. m3

..

Oświadczam, że nieruchomość wymieniona w części C niniejszej deklaracji jest wyposażona
w ogrzewanie wytwarzające popiół:

TAK

NIE

…..

…..

H. ILOŚĆ OSÓB
ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ WYMIENIONĄ W CZĘŚCI C DEKLARACJI
ilość osób:

…..

od 15 kwietnia do 15 września

ilość osób:

…..

od 15 września do 15 kwietnia

ilość osób:

…..

POBYT CAŁOROCZNY
POBYT CZASOWY W OKRESACH

I.

WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ (płatnej bez wezwania organu)
STAWKA MIESIĘCZNA OPŁATY OKREŚLONA
W UCHWALE RADY GMINY KŁAJ W SPRAWIE
WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(należy wpisać stawkę wynikającą z uchwały dla zadeklarowanego w G1 sposobu zbierania odpadów):

DEKLAROWANA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY

(należy pomnożyć stawkę od osoby przez ilość osób zamieszkujących nieruchomość

………………. zł/osoby

………………. zł miesięcznie

J.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych
niezgodnych ze stanem faktycznym

…………………..…….………………
(miejscowość, data)

…………………….………………
(czytelny podpis)

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

...………………………………………..
data złożenia deklaracji

...………………………………………..
podpis przyjmującego deklarację

Pouczenie:
1)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Kłaj 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.

2)

Zadeklarowana opłata płatna jest bez wezwania organu.

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 nową deklarację do Wójta Gminy Kłaj w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4)

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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami).

Objaśnienia:
1)

2)

Zgodnie z 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami) w razie niezłożenia deklaracji, Wójt Gminy
Kłaj określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych do pierwszej deklaracji jest zobowiązany dołączyć kopię tej umowy.

3)

Miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem,
urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi.

4)

Dane zawarte w deklaracji (szczególnie o podanej ilości mieszkańców) będą weryfikowane na podstawie danych rejestrowych w Urzędzie Gminy.

5)

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z należnymi odsetkami.

6)

Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

