
Uchwała nr XXII/163/2012
Rady Gminy Stawiguda

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art.

6n ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.

Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

właściciele nieruchomości składają w terminie do dnia 30 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy

w Stawigudzie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



 Załącznik
do uchwały nr XXII/163/2012 Rady Gminy Stawiguda

z dnia  29 listopada 2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391)

Składający
Formularz przeznaczony do właścicieli nieruchomości  zamieszkałych
oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie
gminy Stawiguda

Termin składania

Pierwsza deklaracja do dnia 30 marca 2013 r. oraz w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okolicznością mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie
obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

Miejsce składania Urząd Gminy w Stawigudzie 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY STAWIGUDA
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B.1. okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

� Pierwsza deklaracja � korekta / zmiana danych zawartych  w pierwszej  deklaracji

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

� Właściciel � Użytkownik wieczysty
� Zarządca  użytkownik �  Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat)

� osoba prawna � osoba fizyczna
� jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

D.2. Nazwa pełna / Imię i nazwisko/

D.3. IDENTYFIKATOR
REGON NIP1 PESEL

Kraj Województwo Powiat Gmina

Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość

Kod pocztowy Poczta Numer telefonu E-mail

1 Identyfikacji  Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia  13
października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r., Nr 269, poz. 2681 ze zm.).



D.4. ADRES DLA KORESPONDENCJI
Kraj Województwo Powiat Gmina

Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość

Kod pocztowy Poczta Numer telefonu E-mail

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj Województwo Powiat Gmina

Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość

Kod pocztowy Poczta

Numer ewidencyjny działki z rejestru gruntów

F. OŚWIADCZAM , ŻE:

�  gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję
    stawkę niższą
�  nie gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję
    stawkę wyższą

F1.  DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ( wypełniają właściciele nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy)

Oświadczam , że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje ………………
(należy podać liczbę mieszkańców)

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI  WYNOSI :

Liczba osób Stawka Kwota

F2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ( wypełniają właściciele
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E  niniejszej deklaracji  odpady komunalne
zbierane są w pojemnikach ( należy wpisać ilość poszczególnych pojemników) :
Poj.  o pojemności  120l …….….szt.
Poj. o pojemności 1100 l………..szt.
Poj. o pojemności KP 7.…….…..szt.

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI WYNOSI :

Ilość pojemników zapełnionych w ciągu
miesiąca Stawka Kwota



F3.   DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ ( wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość,
o której mowa w dziale F1. w części nieruchomość, o której mowa w dziale F2 niniejszej deklaracji)

Oświadczam , że na terenie nieruchomości wskazanej w części E  niniejszej deklaracji, odpady
komunalne powstają w sposób określony w dziale F1 i F2

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI  WYNOSI :

 ………………+ …………….= ………………zł
(suma opłat z działów F1 i F2)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

G.1. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO (niepotrzebne skreślić).

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego – kto , składając zeznanie
mające służyć jako dowód  w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaję nieprawdę  lub zataja  prawdę , podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

…………………………..                                                  ………………………………..
    (miejscowość data)                                                                    (czytelny podpis )

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W wypadku 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 ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

Objaśnienia:

1. Pola deklaracji części A-G niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie
następuje komputerowo lub ręcznie; dużymi drukowanymi literami; czarnym lub niebieskim
kolorem.

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 nową deklarację do Wójta Gminy Stawiguda  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. Wymieniona w dziale F1 oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość  oraz stawki opłaty ustalonej
uchwałą nr XXII/161/2012 Rady Gminy Stawiguda  z dnia 29 listopada w sprawie wyboru
metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej
opłaty oraz stawki opłat za pojemnik:
a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla
właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 14 zł miesięcznie,

b) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne
zbierane i odbierane  są w sposób selektywny, wynosi 8 zł miesięcznie.

4. Wymieniona w dziale F2 oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki
opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą nr XXII/161/2012
Rady Gminy Stawiguda  z dnia 29 listopada w sprawie wyboru metody ustalenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz
stawki opłat za pojemnik:
a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi odpowiednio:

- za pojemnik o pojemności 120l wynosi 34 zł miesięcznie,
- za pojemnik o pojemności 1100l wynosi 200 zł miesięcznie,
- za pojemnik KP 7 wynosi 600 zł miesięcznie,

b) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku, gdy odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny  wynosi odpowiednio:
- za pojemnik o pojemności 120l wynosi 24 zł miesięcznie,
- za pojemnik o pojemności 1100l wynosi 170 zł miesięcznie,
- za pojemnik KP 7 wynosi 500 zł miesięcznie.

5.  Wymieniona  w dziale F3 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę
opłat naliczonych w dziale F1 i F2.

6. Nr konta bankowego na które można wpłacać opłatę  za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi to Bank Spółdzielczy  w Olsztynku  Nr  12 8823 0007 2001 0100 1973 0004.
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