UCHWAŁA NR XXXVII(194)2018
RADY GMINY DYNÓW
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dynów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym( t.j Dz.U.z 2017r., poz.1875) oraz art. 6n ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1289) Rada Gminy Dynów, uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dynów, zgodnie z załacznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości obowiazany jest złożyć
w siedzibie Urzedu Gminy Dynów osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pomoca środków komunikacji
elektronicznej.
2. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej można składać w formie jpg, pdf, doc,
e-mailem na adres: urzad@dynow.regiony.pl albo na elektroniczną skrzynkę podawczą Gminy Dynów na
platformie ePUAP.
3. Deklaracje składane w sposób, o których mowa w ust.2 należy opatrzyć podpisem elektronicznym
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym(Dz.U. nr 130, poz. 1450
z poźn.zm.) lub Profilem Zaufanym na platformie PUAP.
4. Deklarację składa sie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokosci należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany.
§ 3. Określa sie następujacy wykaz dokumentów potwierdzajacych dane zawarte w deklaracji, jeżeli różnią sie
od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Dynów:
1. Oświadczenie o osobach uczących się i pozostających poza miejscem zamieszkania lub kopię legitymacji
szkolnej/studenckiej.
2. Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych poza granicami Gminy Dynów, a zameldowanych na
nieruchomości.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX(101)2016 Rady Gminy Dynów z dnia 24 czerwca 2016 w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Dynów.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dynów
Beata Skiba
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM

Załącznik nr 1 do uchwały Nr……………….
1.

PESEL

Rady Gminy Dynów
z dnia 22 marzec 2018 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2. Dzień

–

Miesiąc

-

−

Rok
−

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289.)
Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany
danych określonych w deklaracji
Urząd Gminy w Dynowie ul. Ks.J.Ożoga 2, 36-065 Dynów

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

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

Wójt Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

złożenie deklaracji

korekta deklaracji (data zaistnienia zmian _____ - _____ - __________)

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

□
□

□
□

właściciel nieruchomości
użytkownik wieczysty

□ najemca, dzierżawca
□ inny

współwłaściciel
zarządca nieruchomości

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Adres zamieszkania
6. Imię

7. nazwisko

8. gmina

9. miejscowość

10. ulica, nr domu

11. poczta, kod pocztowy

12.nr telefonu

13. adres e-mail

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH na której powstają odpady komunalne1)
14. miejscowość

15. nr domu

16. poczta, kod pocztowy

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1.
17.

kraj

18.

województwo

19.

20.

gmina

21.

ulica

22. nr domu

24. miejscowość

25. kod pocztowy

powiat
23. nr lokalu

26. poczta

E. DEKLARACJA DYSPONUJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIĄ2)
1. Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób : (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

selektywny
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2. Oświadczam, ze nieruchomość wskazana w części D.2. niniejszej deklaracji wyposażona będzie w przydomowy kompostownik,

a uzyskany kompost będzie wykorzystany na własne potrzeby: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

tak
nie
3. Jeżeli zaznaczono ,,tak’’ należy podać szacunkowa ilość bioodpadów gromadzonych w przydomowym kompostowniku w ciągu
roku…………..kg

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2

27.

Gospodarstwo.… osobowe
Miesięczna kwota opłaty określona w uchwale Rady Gminy Dynów w sprawie wyboru
28.
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości
tej opłaty 3)

zł/miesiąc

G. Informacja o niniejszych załącznikach do niniejszej deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.

Oświadczenie o uczących się osobach i pozostających poza miejscem zamieszkania
lub kopię legitymacji szkolnej/studenckiej

2.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych poza granicami Gminy Dynów, a
zameldowanych na nieruchomości wskazanej w części D.2.

□
□

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
29. data

30. czytelny podpis

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 2017r., poz. 1201 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. 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 niezłożeni 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, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym
charakterze

G. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia:
1) dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację,
2) dane potrzebne do celów sprawozdawczych,
3) opłata zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dynów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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