
UCIIWAŁA NR )Lw/l71l2012
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

r dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia .lrzoTu deldaracji o wysokości oPlatJ za gospodłrorYanie odpadami komunalnymi
składanej pTzezwłaścici€li nieruchomości

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt' 15 w związku zart. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 mafca 199or. o samorządfie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zmiarry: Dz.IJ. z2002r.Nr 23 poz.220;Dz.U. z2O0T.Nr 62, poz.
558; Dz. U. z 2002r. Nr I 13, poz. 984; ; Dr. U. 2002r. Nr 214 poz.l806; ; Dz. U. 2003r. Nr 80, poz. j).j;Dz.rJ.
z 2003r. Nr 162, pou.l568; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz.l2'71; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055;Dz. U. z\004r.
Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.'1441;' Dz. U. 2006r. Nr 17, poz. 128- Dz. U. z 2005r. Nr 175,
po2.1457;Dz.U. z2006r. Nr 181, poz. 133'7; D2. U. 22007r.Nr 48, poz.327l ' Dz.IJ. f007r. Nr 13 9, poz. 974; Dz.
U. 22007r. Nr 173, poz.Iz\8; Dz. U.22008r. Nr 180, poz. It l l , Dz. U; 22008r. Nr fZ3, poz. I45g: Dz. U.
zf009r. Nr 52, poz. Ę0; Dz. U' z 2009I. Nr 157' poz' 124l.,Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. l42; Dz. U. z 2010r' Nr
28, poz. 146:Dz. U. z20l0r. Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2010r. Nr 40, poz.230tDz. U. zZOIIt.Nr Itj, poz. 6't9l
Dz. U. 22011r. Nr 134, poz.7'71; Dz. U. 22011r. Nr 21, poz. II3:' Dz. U. z 2011r. Nr 217, poz. 128L:,Dz.IJ.
z2011I. Nr 2I7, poz' l28|', Dz' U. z201lt, Nr l49' pof' 887 oraz art. ón ustawy z doia 13 września 1996r'
o utrzymaniu czystości i po&ądku w gminach ( Dz,U ' z20|2r., poz.39I) Rada Miejska uchwalą co następqje:

s 1. l.określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komuna|nymi. składanej
przez właścicieli nieruchomości, położonej na terenie Gminy Gniewkowo, stanowiący za'lącznik do niniejszej
uchwały'

2.Ustala się, iż pierwszą deklarucję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się
wtęrmiDię 30 dni od wejścia w życie uchwały.

3.Deklarację, o którcj mowa w ust.l właściciel nięruchomości obowiązany jest złożryó rv Urzędzie Mieiskim
w Gniewkowie przy ul. 17 Stycrnia I l, 88-140 Gniewkowo.

$ 2. okeśla się wykaz dokumentów pot\'r'ierdzających dane zawańe w d€klaracji:

l)zaświadczenie potwierdzające o nie przeby\'r'aniu na danej nieluchońości;

2)wykaz osób zamieszkujących danąnieruchomość;

3)pęłnomocnictwo _ w przypadku rcprezentowania wtaściciela nieruchomości przez pe'łnomoc ika'

s 3. wykonanie uchwały powieŹa się Burmistrzowi Gniewkowa.

$ 4. Uchwała wchodzi wżyoie po upb'wie 14 dni od ogłoszenia w Dzięnniku Uźędowym województwa
Kuiawsko-Pomorskieso.
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Załącznik do Uchw.Ą N r xxy lI,7 I/20I2

Rady Miejskiej rr' Gnie*kowie

z dnia 28 listopada 2012 r.

DEKLARACJA o wYsoKoŚcl oPŁATY zA GosPoDARowANIE oDPADAMI KoMUNALNYMI1)
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Pouczenie :
l)Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia Ętułu rtykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia I,7 cfęrwca 1966 r. o postą)owaniu ęgzekucyjn}m w administracji (Dz. U. z 2005r., Ni 229, poz.1945 ze
zrn.).

Informacja :
l)Pierwszą deklaraoję o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komuna|nymi należy złożyć w teminie
30 dni od dnia wejśoia w życie uchwały Nr )o(V/l7ll20l2 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada
2012I. w sprawie określęnia wzoru dęklamcji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komuna|nymi
składanej ptzez właściciela nięruchomości;
2)właściciel nieruohomości jest obowiązany złozyó do Burmistra Gniewkowa deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komuna]nymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkarńca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
3)w pŹypadku ?rniany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowarrie
odpadami komunalnymi lub okręślonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powĘących na danej
nieruchomości vłaściciel nieruchomości jęst obowiązany złoĘć do Bumistrza Gniewkowa nową deklarację
w teminie 14 fui od dnia nastąlienia zmiany. opłatę za gospodalowanie odpadami komunalnymi w zmienioĘ
wysokości lukzcza się za miesiąc, w którym nastą)iła zmianai
4)w mzie nięzłożenia deklaracji o wysokości op|aly fa gospodarowanie odpadami tomunahymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych za*Ertych w deklaracji Burmistrz Gniewko}łB okreśIi w drodze
decyzji' lvysokość oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki'
w t}m śrcdniej ilośó odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakteŹe.

obiaśnienis :
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l)Pola jasne wypełnić du{mi, drukowanymi litęrami' czamym lub niebieskim kolorem;
2)W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub władający nieruchomością
3)sposób zbierania odpadów będzie pod|egał bieżącej kontroli. w pŹypadku nie wJwiągania się z obowiązku
sele|tyv'nego zbierania odpadów komuna]nych właści*y organ w drodze decyfji naliczy opłatę za
8ospodarcwanię odpadami z|]llęszanym| wraz z zale9łymi odsetkami;
4)opłatę leguĘe uchwała Nr XX.I/16'7/20|2 Rady Miejskiej w Gniewkowie f dnia 25 listopada 20l2r.
w sprawie dokonania xyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki op|aty za pojemnik o określolej pojemności;
5)składający dęklarację zobowiązany jęst dołączyó dokumenty potwieldzające dane wniej zawańe.
załącznkami
.zaświadczenie potwierdzające o nie
-wyKaz osób

pfzęr}ywanru
są:

na danęj nieruchomości
daną nieruchomośózamieszkujących

-pełnomocnictwo'w pPłpadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika .

PRZEWODNI

mgr Jani Koztouslzi
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Uzaśadn ien ie

' Uchwała ma charakter obligatoIyjny. obowipek jej podjęcia wynika z art' 6n ustawy z dnia 13 września 1996r'
o utrrymaniu czystości i porządku w gminach (t;.Dz.U. zf0),2(.' poz.39l), która stanowi, że Iada gminy
uwzględniajqc konieczność zapewnienia prawid.lowęgo obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, okreśIi, w drcdze uchwały stanowiącej al'1pmwa miejscowego, wzór dekla€cji o wysokości opłaty
za gospoda.owanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia
dotyczące sposobu jej łypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podsta]vę do wystawięnia t},tułu
'ykonarvczego. Uchwała zawiora także informację o terminach i miejscu skladania deklaracji.
stosownie do ań. 6m. usta\ły w,laściciele nieruchomości obowiĄzani są do zlożenia do wójta, burmistża lub
plezydenta miasta dęklamcji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnial
- zamieszkania na danęj nieruchomości pierwszego mięszkańca lub
- powstania na danej nieruchomości odpadólv komunalnych'
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarcwanie
odpadami komunallymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powsĘących na danej
nieruchomości właściciel nie.uchomości jest obowiązany złoĄó nowądęklarację w teminie l4 dni od dnia
nastą)ielria zmiany' opłatę za gospodarowauie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc. w któryrn naslą)iIa lmiana'
DeklaIacja stanowi podstawę do wystawienia akfu wykonawczego' w zrłj{ku z powyższym wy\"r'ołanię niniejsfej
uchwały uwazam za zasadne. Inicjatorem uchwĄ jest Burmistż Gniewkowa.

sporządziła:
A. Sidorowicz

mgr Jarl+z Kozlowski
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