UCHWAŁA NR XXXIX/265/13
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE
z dnia 30 stycznia 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania
deklaracji
Na podstawie art. 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012 r. poz. 391)Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/258/12 Rady Miejskiej w Radkowie z 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji , wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXIX/265/13
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012r. poz. 391)
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Radków , przez których
rozumie się także współwłaścicieli,użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu , a
także inne podmioty władające nieruchomością.
Do15 kwietnia 2013 r, a także w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku wnoszenia opłaty
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Radkowie - pokój nr 13 (sekretariat) ul. Rynek 1
Organ właściwy
do złożenia
deklaracji:

Obowiązek
złożenia
deklaracji:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków
ul. Rynek 1
57 - 420 Radków

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy
kwadrat):
□ deklaracja
□ zmiana danych zawartych w deklaracji ( data zaistnienia zmian ____-_____-_____)
Deklarację należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami

1.Adres
nieruchomości:

(należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne)

...............................................................................................................
...............................................................................................................

2.Składający
deklarację:

(odpowiednie pole zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)

a) □ właściciel
b) □

współwłaściciel

c) □ użytkownik wieczysty
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d) □

jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu

e) □ inny podmiot ..................................................................................

…..........................................................................................

3. Dane
identyfikacyjne
składającego
deklarację:

Imię i nazwisko, PESEL*/Nazwa pełna, NIP**
…..............................................................................................................................
* dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

** dotyczy podmiotów nie będących
osobami fizycznymi

4. Adres
składającego
deklarację:

...............................................................................................................
................................................................................................................
..............................................................................................................

5.Rodzaj
odbieranych
odpadów z
nieruchomości
określonej w
punkcie 1:

6.Nieruchomość
określona w
punkcie 1
zamieszkiwana
jest:

(odpowiednie pole zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość )

a)

□ odpady segregowane

b)

□ zmieszane odpady komunalne

(odpowiednie pole zaznaczyć znakiem x , należy wybrać jedną możliwość )

a) □ w całości (należy zaznaczyć jeśli na nieruchomości znajdują się wyłącznie lokale
mieszkalne)

b) □ w części (należy zaznaczyć w przypadku nieruchomości, na której w części
zamieszkują mieszkańcy, a w części jest ta nieruchomość niezamieszkała ,a
powstają odpady komunalne- tj. w części nieruchomości występują lokale
użytkowe, czy też prowadzona jest działalność związana z agroturystyką ,
wynajmem pokoi itd.)

7. Rodzaj
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stawek:

a) 12,00 zł/ osobę miesięcznie - stawka opłaty( niższa), należy stosować w przypadku
zakreślenia w punkcie 5 litery „a” i w punkcie 6 litery „a”

b) 4,20 zł/ m³ zużytej wody miesięcznie - stawka opłaty( niższa), należy stosować w
przypadku zakreślenia w punkcie 5 litery „a” i w
punkcie 6 litery „b”

c) 16,35 zł/ osobę miesięcznie - stawka opłaty podstawowa , należy stosować w
przypadku zakreślenia w punkcie 5 litery „b” i w punkcie
6 litery „a”

d) 6,00 zł/ m³ zużytej wody miesięcznie - stawka opłaty podstawowa , należy stosować
w przypadku zakreślenia w punkcie 5 litery „b” i w
punkcie 6 litery „b”

8.Liczba
mieszkańców
zamieszkująca
nieruchomość

(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w punkcie 6 litery „a „ )

wskazaną w

.................. osób.

punkcie 1:
9.Ilość wody
zużytej na
nieruchomości
wskazanej w
punkcie 1 w roku
kalendarzowym,
poprzedzającym

(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w punkcie 6 litery „b”)

dzień złożenia
….......... m³

deklaracji:
10.Wysokość
opłaty :

a) dla nieruchomości określonej w punkcie 6 podpunkt „a”(opłata stanowi iloczyn
liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty określonej w punkcie 7
litera ”a” lub litera „c”)

........................... zł

b) dla nieruchomości określonej w punkcie 6 podpunkt „b”(opłata stanowi iloczyn
jednej dwunastej ilości wody zużytej na nieruchomości w roku poprzednim i stawki opłaty
określonej w punkcie 7 litera ”b” lub litera „d”)

............................ zł

11 . Oświadczenie i podpis
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osoby składającej deklarację: Oświadczam, że jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karno-

skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
…..........
data

.........................................................................
czytelny podpis / pieczątka składającego deklarację

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 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 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, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
2.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 15 dnia każdego miesiąca,
którego dotyczy opłata
( zgodnie z Uchwałą Nr….. Rady Miejskiej w Radkowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
3. 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 2012r. poz.1015 ).

ADNOTACJE ORGANU:
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
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Uzasadnienie
Podstawą prawną podejmowanej uchwały jest art. 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), który stanowi, że rada gminy, uwzględniając
konieczność zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, określi, 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.
Przyjęto datę 15 kwietnia 2013 roku jako ostateczny termin składania deklaracji , dając tym samym czas
dwóch i pół miesiąca obsłudze na dokonanie weryfikacji i wprowadzenia danych do systemu informatycznego.
Termin czternastodniowy na złożenie deklaracji w związku zaistnieniem okoliczności mających wpływ na
wysokość opłaty jest optymalnym terminem na zgłoszenie przez właściciela zaistniałych zmian,
umożliwiającym obsłudze systemu wprowadzenie danych w ciągu jednego miesiąca od dnia wystąpienia
okoliczności.
Na sesji w dniu 12 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Radkowie podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania odpadów. W wyniku konsultacji z Wydziałem
Prawnym Wojewody Dolnośląskiego ustalono potrzebę dokonania zmiany w załączniku nr 1 do cytowanej
wyżej uchwały polegającej na wykreśleniu w punkcie 11 słowa "karnej" i wpisaniu w to miejsce słowa " karno skarbowej"
Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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