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UCHWAŁA NR XXXIII/225/2013
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391 z późn. zm.), Rada
Gminy Iwanowice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości zamieszkałych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Deklaracje o których mowa § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy
Iwanowice w terminie:
1. do 7 czerwca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
3. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXVIII/183/2012
Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/225/2013
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Pola jasne należy wypełnić czytelnie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim
długopisem

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012r, poz. 391 ze zm).
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Miejsce składania: Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32 – 095 Iwanowice
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY IWANOWICE
IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE 99, 32 – 095 IWANOWICE
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□
□
data
zaistnienia
zmian
____-_____-______
pierwsza deklaracja Deklaracja zmieniająca (zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji)
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2.
Rodzaj
podmiotu:(zaznaczyć
właściwy
kwadrat)
□
□
□
□
właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty jednostka organizacyjna i osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkownik
3. Nazwisko i imię

4. Numer telefonu, e-mail

5. Numer PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
6. Kraj

7. Województwo

8. Powiat

9. Gmina

10. Ulica

11. Nr domu

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

15. Poczta

12. Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
16. Miejscowość

17. Nr domu / nr lokalu

18. Nr działki

E. OŚWIADCZAM, ŻE
19.
□ Odpady będą gromadzone w sposób selektywny (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
odpady
komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane) stawka opłaty wynosi:
6,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób
6,00 od osoby miesięcznie od pierwszych 4 osób i 5,00 zł miesięcznie za piątą i każdą następną
osobę jeżeli nieruchomość zamieszkiwana jest przez więcej niż 4 osoby
□ Odpady będą gromadzone w sposób nieselektywny
stawka opłaty wynosi 10,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie
20. Odpady komunalne biodegradowalne pochodzące z gospodarstwa domowego (resztki jedzenia,
obierki warzyw i owoców, trawa) są kompostowane na terenie nieruchomości wymienionej w części
D a uzyskany materiał wykorzystywany jest na własne potrzeby.
□ TAK □ NIE
Jeżeli zaznaczono „TAK” proszę podać szacunkową ilość odpadów biodegradowalnych
zagospodarowywanych na własnym kompostowniku w ciągu roku …...... kg/rok
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F. NALEŻY WYPEŁNIĆ JEŻELI NIERUCHOMOŚĆ KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
JEST ZAMIESZKIWANA STALE
21.
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D
(mieszkaniec – jest to osoba mieszkająca na terenie gminy w sumie co najmniej
100 dni w ciągu roku)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkują następujące osoby (prosimy o podanie
imienia i nazwiska):
1.

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.

5.

12.

6.

13.

7.

14.
Miesiąc kwota opłaty (właściwą kwotę dostosowaną do sposobu zbierania
odpadów i ilości osób z pkt. 19 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną
w pkt. 21)

22.
zł

Miesięczna kwota opłaty wyliczona w pkt. 22 słownie

23.

Wysokość opłaty uiszczanej kwartalnie (kwota opłaty miesięcznej pkt. 23
pomnożyć przez 3)

24.
zł

G. NALEŻY WYPEŁNIĆ JEŻELI NIERUCHOMOŚĆ KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
JEST ZAMIESZKIWANA SEZONOWO*
Liczba mieszkańców sezonowo
25.
zamieszkujących nieruchomość wskazaną
w części D
Wysokość opłaty uiszczanej kwartalnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych sezonowo
uzależniona jest od ilości miesięcy w czasie których nieruchomość jest zamieszkiwana sezonowo.
Nieruchomość jest zamieszkiwana sezonowo w miesiącach:
26. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Wyliczenie opłat kwartalnych dla nieruchomości zamieszkiwanych sezonowo
(stawka z pkt. 19 pomnożona przez ilość mieszkańców z pkt 25 razy ilość miesięcy w których
nieruchomość jest zamieszkiwana w danym kwartale pkt 26)
27.
I kwartał (styczeń – marzec) opłata …...........zł

29.
III kwartał (lipiec – wrzesień) opłata - …...........z

28. II kwartał (kwiecień – czerwiec) opłata 30.
- …...........zł
IV kwartał (październik – grudzień) opłata - ….....zł
F. WYJAŚNIENIE (proszę podać gminę, w której została złożona deklaracja za osoby
zameldowane na terenie nieruchomości lub przebywające w niej czasowo, a nie ujęte w części
F)
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze
stanem faktycznym.
……………………………………… …………………..………………..
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

H.

ADNOTACJE

ORGANU
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Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania
w kasie tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr: 17 8614 0001 0020 1720 0034
w tytule podając adres nieruchomości na której powstają odpady.
1. za okres od miesiąca stycznia do miesiąca marca – do 31 marca,
2. za okres od miesiąca kwietnia do miesiąca czerwca – do 30 czerwca,
3. za okres od miesiąca lipca do miesiąca września – do 30 września,
4. za okres od miesiąca października do miesiąca grudnia – do 31 grudnia.
lub miesięcznie do końca każdego miesiąca.
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 2005r.,
Nr 229, poz. 1954 ze zmianami) w sposób przewidziany w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.)
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Iwanowice 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.
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 do Wójta Gminy Iwanowice nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3) W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 4 albo w przypadkach uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Iwanowice określą w drodze decyzji
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami biorą pod uwagę uzasadnione szacunki dotyczą ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość pomnożoną przez stawkę za odpady niesegregowane (stawka
wyższa).
4) Pierwszą deklarację należy złożyć do 7.06.2013 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński

