DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński

Poz. 2484

Data: 2016-07-15 10:13:44

UCHWAŁA NR XXII/186/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446); art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296)
Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór informacji o pozostałych właścicielach, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
deklaracji.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy
w Nowej Wsi Lęborskiej w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. W przypadku występowania większej niż ujęta w deklaracji ilości współwłaścicieli należy dołączyć do
deklaracji - informację o pozostałych właścicielach, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub w formie elektronicznej za
pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
§ 5. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym elektronicznym
weryfikowanym podpisem przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.
§ 6. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się w
sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w
sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
§ 7. 1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone przez
właścicieli nieruchomości wg wzoru określonego w uchwale, o której mowa w § 8, zachowują ważność.
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2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzorów określonych w
uchwale, o której mowa w § 8 mogą być składane przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy - nie dłużej jednak niż do 31.12.2016r.
3. Wzory deklaracji określone niniejszą uchwałą mają zastosowanie do deklaracji składanych w
przypadkach określonych w § 2 po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/269/2013 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 marca 2013r. w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska
mgr Zdzisław Korda

Data wpływu deklaracji

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–3–

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/186/16
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
Poz. 2484
z dnia 28 czerwca 2016r.

WYPEŁNIA SIĘ POLA JASNE, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Podstawa prawna:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
w ciągu 14 dni od dnia:
- zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty

Składający:
Termin składania:

A.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia należnej opłaty ___ - ___ - _______ (data zaistnienia zmiany)

korekta deklaracji, która ma na celu poprawienie danych nieskutkujących zmianą opłaty (np. zmiana nazwiska)
Uzasadnienie: (wypełnić w przypadku zmiany danych w deklaracji lub korekty deklaracji) - pole nieobowiązkowe

C.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

D.

właściciel

użytkownik wieczysty

współwłaściciel

współużytkownik wieczysty

posiadacz samoistny

zarządca nieruchomości

posiadacz zależny
(np.dzierżawca, najemca)

inny podmiot władający nieruchomością:
……………………………………………..

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Imię i nazwisko*/Nazwa pełna **

Imiona rodziców*

PESEL*/NIP**

Nazwa skrócona**

Nr KRS/REGON**

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Imię i nazwisko*/Nazwa pełna ** (dotyczy drugiego współwłaściciela)
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Imiona rodziców*

PESEL*/NIP**

Nazwa skrócona**

Nr KRS/REGON**

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

w przypadku występowania większej liczby współwłaścieli wypełnić informację o pozostałych właścicielach - załącznik Nr 2

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
Miejscowość

Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż w pukcie D)
Kraj

Województwo

Miejscowość

Ulica

Nr domu

E.

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w punkcie D.1. będą zbierane w sposób ***
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

selektywny

nieselektywny

*** W przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a w przypadku wyboru zbierania odpadów w sposób nieselektywny
należy wybrać wyższą stawkę

F.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty ustalona w drodze uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w F.1
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

zł/osobę

F.2

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1.
Miesięczna kwota opłaty (iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość
oraz stawki opłaty)

F.3 (F.I x F.2)

zł/miesiąc

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc bez wezwania, z góry, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie

G.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą
Miejscowość

Data

Czytelny podpis składającego deklarację

Miejscowość

Data

Czytelny podpis współwłaściciela

H.

ADNOTACJE ORGANU
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POUCZENIE
1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z pozycji F.3 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 2014r., poz 1619 z późn. zmianami).
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt gminy zawiadomi właściciela nieruchomości o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji . W
takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
4. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy
organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane lub uzasadnione
szacunki.
5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komnalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych wraz zaległymi odsetkami.
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INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WŁAŚCICIELACH
A.

PRZEZNACZENIE FORMULARZA

Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
A.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI
ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

GMINA

NOWA WIEŚ LĘBORSKA

B.

POCZTA

DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA / PODPIS

B.1. WŁAŚCICIEL
IMIĘ

NAZWISKO

IMIĘ OJCA I MATKI

PESEL

POWIAT

ULICA

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż w częsci A.1.
WOJEWÓDZTWO

KRAJ

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚC

KOD POCZTOWY POCZTA

B.2. OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ
MIEJSCOWOŚC I DATA

C.

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA / PODPIS

C.1. WŁAŚCICIEL
IMIĘ

NAZWISKO

IMIĘ OJCA I MATKI

PESEL

POWIAT

ULICA

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż w częsci A.1.
WOJEWÓDZTWO

KRAJ

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚC

KOD POCZTOWY POCZTA

C.2. OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ
MIEJSCOWOŚC I DATA

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

D.

DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA / PODPIS
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IMIĘ OJCA I MATKI

PESEL

POWIAT

ULICA

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż w częsci A.1.
WOJEWÓDZTWO

KRAJ

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚC

KOD POCZTOWY POCZTA

D.2. OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ
MIEJSCOWOŚC I DATA

E.

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA / PODPIS

E.1. WŁAŚCICIEL
IMIĘ

NAZWISKO

IMIĘ OJCA I MATKI

PESEL

POWIAT

ULICA

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż w częsci A.1.
WOJEWÓDZTWO

KRAJ

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚC

KOD POCZTOWY POCZTA

E.2. OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ
MIEJSCOWOŚC I DATA

F.

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA / PODPIS

F.1. WŁAŚCICIEL
IMIĘ

NAZWISKO

IMIĘ OJCA I MATKI

PESEL

POWIAT

ULICA

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż w częsci A.1.
WOJEWÓDZTWO

KRAJ

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚC

KOD POCZTOWY POCZTA

F.2. OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ
MIEJSCOWOŚC I DATA

G.

IMIĘ I NAZWISKO

ADNOTACJE ORGANU

PODPIS

