UCHWAŁA NR XXXII.405.2013
RADY GMINY USTKA
z dnia 15 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.275.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2012
roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
położonych na terenie Gminy Ustka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze
zmianą: Dz. U. z 2013 roku poz. 645) oraz art. 6 n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.
poz. 391 ze zmianami: Dz. U. z 2011 roku Nr 152 poz. 897; Dz. U. z 2012 roku poz. 951; Dz.
U. z 2013 roku: poz. 21, poz. 228 i poz. 888)
Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:
§1.
Załącznik do uchwały nr XXIII.275.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2012 roku,
stanowiący wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§2.
W Uchwale Nr XXIII.275.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2012 roku po §2
dodaje się §2a w brzmieniu:
„§2a. 1. Określa się elektroniczny wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy.
2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie
sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2011 roku Nr 206 poz. 1216).
1. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik do niniejszej
uchwały.
2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy
składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej.
3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
§4.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII.405.2013
Rady Gminy Ustka
z dnia 15 listopada 2013 roku
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

Składający:

właściciel nieruchomości

(1)

Organ właściwy do złożenia deklaracji i miejsce:
Wójt Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka
Termin składania deklaracji:
• do 31 stycznia każdego roku

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

pierwsza deklaracja

□

deklaracja roczna

zmiana danych zawartych w deklaracji

B. 1. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi
1) Składający:

□

osoba fizyczna

□

WŁAŚCICIEL

osoba prawna

□

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

Nazwisko i imię*/pełna nazwa** Składającego deklarację

Numer PESEL*/Numer NIP**

Adres email (niewymagane)

Nr telefonu (niewymagane)

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE (na której
zamieszkują mieszkańcy(2))
UWAGA: Właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości składa odrębną
deklarację do każdej nieruchomości.
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB
SELEKTYWNY(3)
TAK
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E. WYSOKOŚĆ OPŁATY.
1. Nieruchomości podłączone do sieci wodociągowej:(4)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej
zużyto ………….. m3 wody za rok poprzedzający, w którym składana jest niniejsza deklaracja.

deklaracji

2. Nieruchomości niepodłączone do sieci wodociągowej:(5)
………..……3m3………..…… x …………………………… x …….12…… = …………………………m3
(ryczałtowa ilość zużytej wody w m-cu/1 osobę)

(ilość osób zamieszkująca nieruchomość)

(ilość miesięcy)

(ilość zużytej wody w roku)

WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ:
….…………………../…12…. =
(ilość zużytej wody w roku)

(ilość m-cy)

………….……… x …….…………..………=………………….……….… zł
(ilość zużytej wody w m-cu)

(stawka opłaty)(6)

( wysokość opłaty miesięcznej)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi(7)………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………..……..………...)

F. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

G. TERMINY PŁATNOŚCI(8)
Do 31 stycznia ……………….. zł Do 15 lutego ……………………… zł Do 15 marca ……………….. zł Do 15 kwietnia ……………………... zł
Do 15 maja ……..…………….. zł Do 15 czerwca ….……………….. zł Do 15 lipca……………….… zł Do 15 sierpnia ……………………… zł
Do 15 września ...……………..zł D 15 października………………... zł Do 15 listopada ….………….zł Do 15 grudnia …………….………….zł

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na występowanie w moim imieniu do Zakładu Usług Wodnych
w Słupsku, w celu uzyskania danych o ilości zużytej wody na nieruchomości.(9) (zaznaczyć właściwy
kwadrat)
□ TAK □ NIE
2.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU
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Objaśnienia:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze
zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 21), jeżeli w niniejszej uchwale
mowa jest o właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.) lub
właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
Przez mieszkańca zaś, rozumie się osobę o której mowa w § 1 ust. 2 Uchwały nr XXIII.276.2012 Rady Gminy Ustka
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów tj. osobę przebywającą na terenie
Gminy Ustka:
1) na pobyt stały;
2) na inny pobyt, niż stały, jeżeli osoba ta przebywa na terenie Gminy Ustka nieprzerwanie przez
co najmniej 24 godziny, z wyłączeniem pobytu w obiektach użyteczności publicznej, takich jak:
a. szkoły, przedszkola i żłobki;
b. domy opieki, domy rencistów, itp.;
c. domy studenckie, internaty, bursy, hotele i inne obiekty zamieszkania zbiorowego
z wyjątkiem wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
d. sanatoria, domy wczasowe i pensjonaty;
e. szpitale, hospicja, itp.;
f.
dworce kolejowe i autobusowe;
g. inne obiekty o podobnych, jak wyżej funkcjach.
Zadeklarowany sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. Sposób i wymagania w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji
naliczy opłatę jak za zbieranie odpadów zmieszanych.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości podłączonej do sieci wodociągowej, stanowi ilość zużytej wody
w miesiącu z danej nieruchomości pomnożoną przez stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
uchwalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Ustka.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości niepodłączonej do sieci wodociągowej, stanowi ryczałtową ilość zużytej
wody na miesiąc w wysokości 3 m3/osobę, określonej na podstawie przepisów wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.), tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70), pomnożoną przez stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Ustka.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.
Zgodnie z art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 749
ze zm.) kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy
pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Otrzymaną wartość
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy więc zaokrąglić do pełnych złotych.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII.272.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2012 r. opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest uiszczana miesięcznie do dnia 15-go każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego, zgodnie
ze złożoną deklaracją na dany rok, z wyłączeniem miesiąca stycznia, w którym opłata wnoszona jest do dnia 31-ego
miesiąca.
W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w części H pkt.1 deklaracji, właściciel nieruchomości zobowiązany jest
załączyć do deklaracji dane o ilości wody uzyskane z Zakładu Usług Wodnych w Słupsku.

Pouczenie:
I.W przypadku braku wpłat w określonych terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).
II.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ustka deklarację 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.
III.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 do Wójta Gminy Ustka nową 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.
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