UCHWAŁA NR XV/128/2016
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w
Gminie Konarzyny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Konarzyny, na których
zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Deklaracja zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
§ 2. 1. Ustala się następujące terminy składania deklaracji, o której mowa w § 1:
1) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2) w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Miejscem składania deklaracji jest Urząd Gminy Konarzyny ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny.
§ 3. 1 Deklaracja, o której mowa w § 1 może być składana za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu ich składania zgodnie z ust. 2, 3 i 4
niniejszego paragrafu.
2. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 określa się jako format danych XML zgodny
z centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w przepisach o
informatyzacji oraz układem informacji i powiązań między nimi wynikającymi ze wzoru deklaracji.
3. Deklarację należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@konarzyny.pl lub przy
wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
4. Deklaracja powinna być podpisana:
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579);
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/156/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 6 marca 2013 r. w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 i 1250.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Ryszard Ejsmont
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Załącznik do Uchwały
NR XV/128/2016
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 21 listopada 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa
Prawna:

Art. 6n ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Miejsce
składania:

Wójt Gminy Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny



Termin
składania:



pierwsza deklaracja
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 zobowiązany złożyć
nową deklarację do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.

1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARCJI
zaistnienia
□ pierwsza deklaracja □ zmiana danych zawartych w poprzedniej data
zmiany
2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
□ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik □ inna forma władania ………………………..
Imię i nazwisko:
Adres:

Ulica

Nr budynku

Kod pocztowy

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

□ PESEL lub □ data urodzenia
Telefon kontaktowy:

3. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ,NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
□ jak wyżej □ inny
Ulica

Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

4. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wymienionej w pkt 3 odpady będą zbierane:
□ selektywnie ( zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku)
□ jako zmieszane (odpady niesegregowane)
Czy popiół będzie gromadzony w odrębnym pojemniku?
□ TAK
□ NIE
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5. LICZBA OSÓB TWORZĄCYCH GOSPODARSTWO DOMOWE NA
NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA1)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w pkt 3 w moim
gospodarstwie domowym zamieszkuje
osób (a/y)
(należy podać liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe)

Dane osób tworzących gospodarstwo (imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia)
zgodnie z załącznikiem.

6. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI2)

Rodzaj gospodarstwa
gospodarstwo 1osobowe
gospodarstwo 2osobowe
gospodarstwo 3osobowe
gospodarstwo 4osobowe
gospodarstwo 5osobowe i powyżej
wspólnota mieszkaniowa
Proszę podać liczbę osób zamieszkujących

□
□
□
□
□
□

wysokość opłaty dla wskazanego w pkt 4 sposobu
zbierania odpadów

=
Należy podać kwotę w zł według stawek opłaty
uchwalonej przez Radę Gminy Konarzyny

7.INFORMACJA O KOMPOSTOWANIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w pkt 3 odpady biodegradowalne, w tym
odpady kuchenne i zielone:
□ będą kompostowane
□ nie będą kompostowane
Deklarowana miesięczna ilość odpadów biodegradowalnych:
kg/mc

8.POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

9.OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

data wypełnienia i podpis

Do deklaracji załączam następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji:
1) Wykaz osób tworzących gospodarstwo domowe ( imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia)
wskazanych w pkt 5 deklaracji .
Dane osobowe zawarte w wykazie i oświadczeniu będą wykorzystywane wyłącznie w celach
związanych z prawidłowym naliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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WYKAZ OSÓB TWORZĄCYCH GOSPODARSTWO DOMOWE OKREŚLONE W DEKLARACJI
L.p.

Imię i nazwisko

PESEL lub data urodzenia

UWAGA: W przypadku osób zameldowanych, a nie mieszkających na danej nieruchomości
należy wypełnić poniższe oświadczenie o przyczynie nieobecności.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że niżej wymieniona/e osoba/y zameldowane nie zamieszkuje/ą na
nieruchomości wskazanej w deklaracji z następujących przyczyn:
L.p.

Imię i nazwisko

PESEL lub data urodzenia

Przyczyna
nieobecności*

* 1) zamieszkiwanie poza granicami gminy Konarzyny – należy podać miejscowość
2) zamieszkiwanie na terenie gminy Konarzyny pod innym adresem niż adres
zameldowania – należy podać adres zamieszkania
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