DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 21 grudnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW

Poz. 8900

Data: 2018-12-21 15:40:26

UCHWAŁA NR II/26/2018
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada Gminy Korzenna
u c h w a l a co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna w brzmieniu określonym
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korzenna.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości:
1. Na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Korzenna,
2. Na stronie internetowej Gminy Korzenna.
§ 4. Traci moc załącznik Nr 1 Uchwały Nr XLVII/428/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia
13 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Szymon Semla
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/26/2018
Rady Gminy Korzenna
z dnia 7 grudnia 2018 roku

W SPRAWIE ZMIANY ZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI, SKLADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE
GMINY KORZENNA
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI *

1.

PESEL

2.

TELEFON**

Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Korzenna (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to także współwłaściciele, użytkownicy
wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władający nieruchomością).

Termin
składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych, lub 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany mające
wpływ na wysokość opłaty.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4.Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Korzenna, 33-322 Korzenna 325
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5.Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Pierwsza deklaracja
□ Korekta - data zaistnienia zmian ____
_________________________________________
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

____

____

6.Dane identyfikacyjne (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
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7. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ posiadacz
użytkownik
□ inne

□ zarządca

□

UWAGA:
* DEKLARACJĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
** TELEFON – POLE NIEOBOWIĄZKOWE

8.Osoba fizyczna
Imię

Nazwisko

9. Dane nieruchomości na której powstają odpady
5. Kraj

6. Województwo

7. Powiat

8. Gmina

9. Ulica

10. Nr domu

11.Nr lokalu

12.Miejscowość

13. Kod pocztowy

14. Poczta

15. Nr działki

10. Adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres nieruchomości z poz. 9
16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Ulica

21. Nr domu

22. Nr lokalu

23. Miejscowość

24. Kod pocztowy

25. Poczta

D. DANE DOTYCZACE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW
Oświadczam, że:
□ gromadzę odpady w sposób selektywny ( segreguję) i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę niższą
□ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą
E. WYLICZENIE OPŁATY
Oświadczam że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje :***
………………………………..
( należy podać liczbę mieszkańców)

Sposób wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
LICZBA MIESZKAŃCÓW
(wskazana powyżej)

STAWKA OPŁATY

KWOTA MIESIĘCZNA (ZŁ)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (liczba osób pomnożona przez
stawkę zależną od sposobu gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującą uchwałą).

*** DOTYCZY TYLKO NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie
danych niezgodnych z rzeczywistością
Imię

Nazwisko

Data

Czytelny podpis składającego/osoby reprezentującej

G. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi organu:

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Data

Podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

…………………………………………

……………………………………………

POUCZENIE:
1. W wyniku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r., poz.
1015 z późn. zm).
2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie
odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami
OBJAŚNIENIA:
1. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013
r., poz. 1399 z późn.zm) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Korzenna
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 nowa 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.
2. Zgodnie z art.6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r.,
poz.1399 z późn. zm) w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Korzenna określa, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Korzenna, 33-322 Korzenna 325, pokój nr.27, przesłać drogą
pocztową lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę Usług Administracji
Publicznej (e-PUAP).
4. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
e-PUAP
5. Obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać
w następujących terminach:
I.
II.
III.
IV.

- 15 marca – 15 maja
– 15 września – 15 listopada -

za styczeń, luty, marzec
za kwiecień, maj, czerwiec
za lipiec, sierpień, wrzesień,
za październik, listopad, grudzień.

u sołtysa wsi,
w
kasie Urzędu Gminy Korzenna pokój nr 31 w poniedziałek od godz. 830 – 1330,
od wtorku – piątku w godz. od 715-1330, lub na rachunek bankowy Urzędu, nr konta: Bank Spółdzielczy
w Grybowie o/Korzennej 84879710260020020000710003 w tytule wpisując „Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – rata np. I”
Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość położoną w ………………………… ………………………………………….nr ………………

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Imię i Nazwisko

Lp.
1.
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Lp.
7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

………………………………

Imię i Nazwisko

……………………………………………

( data)

( czytelny pod pis)

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
dotyczące rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkujących na terenie nieruchomości wskazanej poniżej,
składane wraz z deklaracją / korektą deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………………………………….…nr domu……………………………................................
PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88
z 1997 r. poz. 533) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy*
1. Liczba osób zameldowanych na stałe pod w/w adresem wg. ewidencji ludności Urzędu Gminy Korzenna ………………………………………………
Oświadczam, że w miejscowości ……………………………………………………………………… Nr ………… …….nie zamieszkują niżej wymienione osoby
Imię i Nazwisko
Aktualne miejsce zamieszkania
Przyczyna nieobecności
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty zobowiązuję się zawiadomić tutejszy Urząd w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych ,lub 14 dni od dnia w którym nastąpiły
zmiany mające wpływ na wysokość opłaty. Niepowiadomienie o zaistniałych zmianach w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenie opłaty zgodnie
z liczbą osób zameldowanych na stałe wg prowadzonej ewidencji ludności Urzędu.
………………………………………………………………...
…………………………………………………………...
Miejscowość
data
Podpis osoby składającej oświadczenie



Art. 233 § 1 Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2 Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Szymon Semla

