Elektronicznie podpisany przez:
Mariusz Józef Ogrodowski; Gmina Stegna
dnia 18 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXII/211/2020
RADY GMINY STEGNA
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art.6m i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy, nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości
na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
§ 2.
1. Właściciele nieruchomości o których mowa w § 1 zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Stegnie
deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca, albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
§ 3.
Deklaracje składane w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Stegnie przy ul.
Gdańskiej nr 34, 82-103 Stegna.
§ 4.
1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Format elektroniczny deklaracji oraz jej układ informacji i powiązań między nimi, zgodny z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały, jest określony w formacie XML.
3. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej będzie można składać do Gminy
Stegna za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem internetowym
www.epuap.gov.pl .
4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr XXI/200/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 27.11.2020 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DEE9902F-8AB8-485C-B8B9-CA47B05F3FA9. podpisany

Strona 1

§ 7.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STEGNA: Mariusz Ogrodowski
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Załącznik do uchwały Nr XXII/211/2020
Rady Gminy Stegna
z dnia 18 grudnia 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM.

DO-1
Nr ewidencyjny
deklaracji nadany przez
UG

DATA złożenia deklaracji 1.
Dzień-Miesiąc-Rok

2.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Składający: Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1,
Termin składania: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 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 w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce składania: Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82 – 103 STEGNA
DZIAŁ A – DANE OGÓLNE
A.1. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI - Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, 82 – 103 Stegna
A.2. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
3.□ złożenie deklaracji 4. □ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ……………………………………..)
5. □ Zmiana ( data zaistnienia zmian……………………………….………..).
Dla każdej nieruchomości należy odrębnie wypełnić deklarację
A.3. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
6.□Właściciel nieruchomości
7. □Współwłaściciel
8. □Użytkownik wieczysty
9.□Zarządca nieruchomości wspólnej
10. □Najemca, dzierżawca 11. □Inny podmiot władający nieruchomością
A.4. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY/PODMIOTU SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
A.4.1. Osoba fizyczna
12. Nazwisko

13. Imię/Imiona

14. NIP/PESEL

15. Miejsce zamieszkania

16. Ulica

17. .Nr domu

18. Nr lokalu

19. Kod pocztowy

20. Gmina

21. Nr telefonu

22. Adres e-mail

A.4.2. Dane identyfikacyjne współmałżonka lub współużytkownika
Rodzaj podmiotu:( zaznacz właściwy kwadrat):

współmałżonek

współwłaściciel

współużytkownik

23. Nazwisko

24. Imię/Imiona

26. Miejscowość

27. Ulica

28. .Nr domu

29. Nr lokalu

30. Kod pocztowy
A.4.3. Pozostałe podmioty

31. Gmina

32. Nr telefonu

33. Adres e-mail

34. Nazwa skrócona

25. NIP/PESEL

35. Kod pocztowy

36. Miejscowość /siedziba

37. Ulica

1 Właściciel

nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi,
w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
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38. Nr domu, Nr lokalu

39. Nr KRS/NIP

40 . Nr telefonu

41. Adres email

A.4.3.1 Osoba upoważniona do reprezentowania 2
Imię/Nazwisko

42.

Sposób
reprezentacji 3

44.

43.

A.4.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny niż adres podany w poz. A.4.1 lub A.4.3
45 Kraj

46 Miejscowość, kod pocztowy

47 Ulica
48 Nr domu
49 Nr lokalu
A.5. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 4
Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ 50. Zabudowa jednorodzinna – to jest budynek mieszkalny jednorodzinny, zawierający do czterech lokali mieszkalnych,
bądź zespół takich budynków; - należy wypełnić dział B, dział C, dział D
□ 51. Zabudowa wielorodzinna – to jest budynek mieszkalny zawierający więcej niż cztery lokale mieszkalne bądź zespół
takich budynków; rozliczana według zużycia wody ;– należy wypełnić dział B, dział C, dział D
□ 52. Nieruchomość mieszana –to jest nieruchomość, która w części budynku jest wykorzystywana do celów
mieszkalnych, a w części wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej; -należy wypełnić dział B dział C, dział D
□ 53. Nieruchomość zamieszkała czasowo – jest to nieruchomość mieszkalna, na której mieszkańcy przebywają czasowo w
celach bytowych, (np. w przez kilka miesięcy w roku, itp.) i na której w tym okresie powstają odpady komunalne;- należy
wypełnić dział B dział C, dział D
□ 54. Nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe)– rozliczana według ryczałtu;- należy wypełnić dział C.1, dział D
A.5.1. Adres nieruchomości – jeśli jest inny niż w części A4
55.Miejscowość, Kod pocztowy
56. Ulica
57.Nr domu
58. Nr lokalu
DZIAŁ B – DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI DLA WSZYSTKICH TYPÓW NIERUCHOMOŚCI
WYMIENIONYCH W CZĘŚCI A5
B.1. OKRES ZAMIESZKANIA – liczba
miesięcy w roku

59. Liczba m-cy

B.2. LICZBA LOKALI mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym

61.

60. Nazwy m-cy (podać nazwy m-cy od-do, np.
maj-sierpień)

B.4 Nieruchomość podłączona do sieci
62.
B.5. Liczba osób zamieszkujących
wodociągowej (wpisać Tak/Nie)
nieruchomość/lokal mieszkalny
B.6. Średnioroczne zużycie wody na nieruchomości (podać ilość m3/rok zużytej wody za cały poprzedni
rok kalendarzowy lub w przypadku braku podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej za średnie
zużycie wody dla jednej osoby w gospodarstwie domowym należy przyjąć 2,5m3 .
B.7.Ilość wody z odczytu podliczników wykorzystanej na cele podlewania ogródków, pojenia zwierząt
produkcji, itp.)

63.

B.9. ŚREDNIE miesięczne zużycie wody5
– poz.64 dzielona przez poz.59 lub poz.
66 dzielona przez poz. 59

67.

B.8. Średnioroczne zużycie wody po
odliczeniu podlicznika (od wartości w poz.
64 odjąć poz. 65)

66.

64.

65.

2

Należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji
należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową
3 Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.
4 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5
Wartość z pozycji 64 lub 66 należy podzielić przez 12 miesięcy lub przez liczbę miesięcy użytkowania nieruchomości/ lokalu (wartość z
poz.59), jeżeli nieruchomość lub lokal zostały oddane do użytkowania w okresie krótszym niż rok lub są zamieszkiwane przez okres krótszy.
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Dział C - OBLICZANIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH – DOTYCZY
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH6
Informacja o posiadanym kompostowniku. Deklaruję posiadanie kompostownika
przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów ( pisać TAK/NIE)6
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

68
……………………..
69
…………….. zł

Wysokość zwolnienia za posiadanie kompostownika i kompostowania w nim
bioodpadów6
Stawka opłaty z uwzględnieniem zwolnienia z poz.706

70

Ilość zużytej wody średniomiesięcznie (na podstawie zużycia wody za rok poprzedni –
gdzie wartość z pozycji 64 lub 66 należy podzielić przez 12 miesięcy lub przez liczbę
miesięcy użytkowania nieruchomości/ lokalu (poz. 59), jeżeli nieruchomość lub lokal
zostały oddane do użytkowania w okresie krótszym niż rok lub są zamieszkałe przez
okres krótszy niż rok .
Średnie zużycie wody miesięcznie w przypadku braku podłączenia do wodociągu
(2,5m3 wody x liczba osób zamieszkałych (poz.64). Dotyczy nowo oddanych
budynków, gospodarstw rolnych nie posiadających podliczników, budynków nie
podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Liczba rat w roku – ilość miesięcy, w których nieruchomość jest zamieszkała i
powstają odpady komunalne (poz.59)

72.wpisać dane z poz.67

Wysokość opłaty ( iloczyn poz. 72 i 69 lub 71 ) lub na podstawie ryczałtu zużytej wody 73 i 69
lub 71 ) 7

75

71

…………………..
………………….

73.

74. Wpisać poz. 59

________,_________zł/miesiąc

Dział C.1 - OBLICZANIE OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH –
DOTYCZY Nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok

76.
________,________zł/rok

DZIAŁ D – OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Data ___________________________ Czytelny podpis _______________________________________________________
(z podaniem imienia i nazwiska/ pieczątka osoby upoważnionej)

6Wypełnia

właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłatę należy wpłacać w
odstępach miesięcznych, najpóźniej do 20 dnia miesiąca, w którym powstają odpady komunalne.
7
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POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 6m ustawy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stegna deklarację 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. 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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6o ust. 1 cytowanej
ustawy w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki w tym w przypadku nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Natomiast, zgodnie z art. 6q ust.
3 w/w ustawy, w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbioru odpadów komunalnych była świadczona.
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 Urząd Gminy Stegna może przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku
prawnego ciążącego na Urzędzie Gminy Stegna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) zwane dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stegna z siedzibą przy ul. Gdańskiej 34; 82-103 Stegna.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: lukas.golda@cbi24.pl lub pod numerem tel.
533 667 100. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach oraz dylematach związanych z ochroną danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. zadań
wynikających
z
ustawy
z
dnia
13
września
1996
r.
o
utrzymaniu
czystości
i
porządku
w
gminach
oraz
w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi
administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa innym podmiotom.
6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń i postępowań egzekucyjnych.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Nie wszystkie Pani/Pana żądania będą możliwe do
zrealizowania. Zakres przysługujących praw zależy zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów
ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie
będzie możliwe zrealizowanie np. prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych
osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w przypadkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach jest obowiązkiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne.
10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
Deklarację można składać na elektroniczną skrzynkę podawczą. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania e-PUAP. Wzory deklaracji będą
udostępnione w formie elektronicznego formularza pod adresem stegna.eboit.pl
Zgodnie z Uchwała Rady Gminy Stegna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy
uiścić w 12 miesięcznych ratach a roczną opłatę ryczałtową za nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe jednorazowo na rok, na konto Gminy Stegna, na
indywidualne konto klienta lub inkasentowi.

* Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona i uiszczona zostaje samodzielnie przez właściciela
nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz aktualną uchwałą R ady Gminy Stegna ws. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Aktualną uchwałę Rady Gminy znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stegna, pod adresem www.stegna.pl
lub w siedzibie Urzędu Gminy.

F. ADNOTACJE ORGANU
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6n. ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada
Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania
deklaracji.
Powołując się na art. 6m. ust 1. właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację
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.
Odpowiednio w art. 6m ust 2 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
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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