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Poz. 532
UCHWAŁA NR XXVIII.160.2017
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Niegosławice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się wzór, składanej w formie papierowej lub elektronicznej, deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze
Gminy Niegosławice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy, należy składać w terminie 14 dni:
1) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,
2) w przypadku zmiany danych dotyczących podstawy ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych.
§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 2, właściciele nieruchomości winni składać w Urzędzie Gminy
Niegosławice lub wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej,
przy czym deklaracje składane w formie elektronicznej winne być podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegosławice.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVI.210.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Niegosławice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Joanna Piechocka - Miś
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.160.2017
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 28 lutego 2017 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB
RECZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na
terenie Gminy Niegosławice.
Urząd Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice.
Wójt Gminy Niegosławice
Urząd Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

Składający:

Miejsce składania deklaracji:
Nazwa i adres siedziby organu
właściwego do
złożenia deklaracji:
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)



pierwsza deklaracja…………………………
(dzień-miesiąc-rok)



zmiana danych zawartych w deklaracji…………………………
(dzień-miesiąc-rok)



korekta deklaracji …………………………
(dzień-miesiąc-rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)






właściciel,
współwłaściciel,
użytkownik wieczysty

najemca
C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. Osoba fizyczna (należy podać wszystkich współwłaścicieli – zaznaczyć właściwy kwadrat)






WŁAŚCICIEL

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

WSPÓŁWŁAŚCICIEL
Nazwisko

Nazwisko

Imię/Imiona

Imię/Imiona

Pesel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon

Pesel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon

(nieobowiązkowo)

(nieobowiązkowo)

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Gmina

Nr domu

Kod pocztowy

Ulica

Poczta

Powiat
Nr lokalu

Miejscowość

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–3–

Poz. 532

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość
Nr domu
Nr lokalu
Numer działki w przypadku braku nadania nr domu*
Kod pocztowy

Poczta

E. OŚWIADCZAM, ŻE:

 gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuje stawkę niższą,
 nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuje stawkę wyższą,
 na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie,
F. Wyliczenie miesięcznej opłaty
Liczba mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość
…………………osób

Stawka opłaty
……………….

Wysokość opłaty miesięcznej
……………….. zł

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ………..zł
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe.
…………………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………….
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

Podpis przyjmującego formularz…………………………
Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229,
poz. 1954 z późn. zm.).
2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębna deklarację.
Objaśnienia:
1. Deklaracje należy złożyć: w siedzibie Urzędu Gminy w Niegosławicach, Biuro Obsługi Interesanta lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
na platformie ePUAP.
2. Termin złożenia deklaracji:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,
- 14 dni od dnia zmiany danych dotyczących podstawy ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych.
3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania, co miesiąc
z dołu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca gotówką u inkasenta, w kasie tutejszego Urzędu lub
przelewem na rachunek bankowy Gminy Niegosławice.
4. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
- 9 zł miesięcznie za jedna osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
- 18 zł miesięcznie za jedną osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób zmieszany (bez
selektywnej zbiórki).

