DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 14 lutego 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 1142

Data: 2017-02-14 15:01:06

UCHWAŁA NR XXVIII/244/17
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 6n i art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z póź. zm.) Rada Miejska Radłowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana
przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Radłów stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia:
1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub;
2) powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych niezwiązanych z zamieszkiwaniem, lub;
3) w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.
§ 3. Deklaracje należy składać:
1) w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Radłowie lub za pośrednictwem poczty,
2) w formie elektronicznej:
a) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem formularza zgodnie z instrukcjami
zawartymi na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radłowie.
b) opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem
zaufanym z platformy e-PUAP.
c) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formie
danych XML.
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opublikowanej
w Dz. Urz. Woj. Mał. poz. 1611 z dnia 23 marca 2015 r. oraz Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca
2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mał. poz. 3074 z dnia 18 maja 2015 r. oraz Uchwała Nr XXII/183/16 Rady
Miejskiej w Radłowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej
w Radłowie z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia
16 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi opublikowaną w Dz. U. Woj. Mał. poz. 3779 z dnia 29 czerwca 2016.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie
Piotr Kapera
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Nr dokumentu

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/244/17
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Nazwa Organu:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
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. Jeżeli nieruchomość jest
zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby
sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz.
903 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych oraz 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Burmistrz Radłowa Gmina Radłów z siedzibą w Radłowie
Urząd Miejski w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Adres siedziby Gminy

Urząd Miejski w Radłowie
33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7

B. OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Deklaracja pierwsza

 2. Korekta deklaracji

 3. Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty

4. Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać dzień, miesiąc, rok w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres
obowiązku uiszczania opłaty)
5. Uzasadnienie zmiany (w przypadku zaznaczenia kwadratu 2 lub 3)

r.

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

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości
 2. Współwłaściciel / współużytkownik wieczysty
nieruchomości (ilość współwłaścicieli …….……)

 3. Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zasobów
spółdzielczych, właściciel budynku wielorodzinnego

 4. Inny sposób władania nieruchomością (jaki?) …………………

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
7.Nazwisko

8. Pierwsze imię, drugie imię

9. PESEL

10. Numer telefonu

11. Adres e-mail

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
12. Kraj

13. Województwo

16. Miejscowość

17. Ulica

14. Powiat

15. Gmina

18. Nr budynku

19. Nr lokalu

20. Kod pocztowy

21. Poczta

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
22. Gmina

23. Miejscowość

24. Ulica

25. Nr budynku

26. Nr lokalu

E. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
27. Odpady na nieruchomości zbierane będą w sposób:

 1. Selektywny

 2. Nieselektywny

F.1. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
28. Oświadczam, że w gospodarstwie domowym* na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej deklaracji zamieszkuje

…………………………………………………
(należy podać liczbę mieszkańców)
* Za gospodarstwo domowe uważa się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 . W związku z powyższym wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi: ** ..............................
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**Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego ustalona uchwałą nr VI/31/2015 z
dnia 16.03.2015 Rady Miejskiej w Radłowie wynosi:
Przy selektywnej zbiórce odpadów:
dla gospodarstw 1 osobowych - 7 zł
dla gospodarstw 2 osobowych - 14 zł
dla gospodarstw 3 osobowych - 21 zł
dla gospodarstw 4 osobowych - 28 zł
dla gospodarstw 5 osobowych i więcej - 35 zł

Przy nieselektywnej zbiórce odpadów;
dla gospodarstw 1 osobowych – 14 zł
dla gospodarstw 2 osobowych – 28 zł
dla gospodarstw 3 osobowych – 42 zł
dla gospodarstw 4 osobowych – 56 zł
dla gospodarstw 5 osobowych i więcej – 70 zł

w zależności od wpisanego w pozycji 27 sposobu zbierania odpadów wpisać stawkę opłaty

F.2. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Z TYTUŁU ZAMIESZKIWANIA DOMKÓW
LETNISKOWYCH
Roczna
Ilość domków letniskowych
30.

Kwota opłaty

Stawka opłaty ryczałtowej
31.

32.

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku, ustalono zgodnie z uchwałą nr VI/31/2015 z dnia 16.03.2015 Rady Miejskiej w Radłowie, która wynosi:
a)

Stawka 100,00 zł za rok jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b)

Stawka 200,00 zł za rok jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
33.. Do niniejszej deklaracji dołączono (zaznaczyć właściwe kwadraty):

 1. Pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji lub ustania obowiązku uiszczania opłaty
 2. Inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJACEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
34. Imię

35. Nazwisko

36. Data wypełnienia deklaracji

37. Podpis (pieczęć) płatnika/osoby reprezentującej płatnika (Niepotrzebne skreślić)

J. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY
38. Uwagi organu

Sprawdzono pod względem formalnym
39. Data
………………………………..............................................................……………………....……………………

40. Podpis weryfikującego formularz
………………..………….….......................................................………………………....……………………

POUCZENIE:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Radłowie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w punkcie 2, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji, Burmistrz Radłowa określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w Urzędzie Miejski w Radłowie w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
5. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób wskazany w stosownej uchwale Rady
Miejskiej W Radłowie.

