UCHWAŁA NR XIX/158/2016
RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu
i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Żmigród
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 466), art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położnych na terenie gminy Nowy Żmigród, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
§ 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowy Żmigród zobowiązani są
do złożenia w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród wypełnionej deklaracji w terminie:
1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany.
§ 3. Dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:
1. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni (ksero ważnej legitymacji lub indeksu),
2. Umowy najmu, kupna lokalu mieszkalnego w którym zamieszkują mieszkańcy poza terenem Gminy Nowy
Żmigród,
3. Umowa o pracę za granicą lub w kraju,
4. Oświadczenie o nie zamieszkiwaniu danej osoby.
§ 4. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest
zobowiązany złożyć:
1. W formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub
2. W formie elektronicznej w formacie xml, doc:
a) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w udostępnionym do tego formularzu , dostępnym na stronie
epuap.gov.pl w katalogu spraw Urzędu Gminy Nowy Żmigród.
b) opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.
262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXV/173/2012 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Nowy Żmigród.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Suski
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/158/2016

Załącznik do Uchwały nr XIX/158/2016
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Rady Gminy Nowy Żmigród

D E K LA R A C J A
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.
z 2016 r. poz. 250)
Składający:
Formularz przeznaczony do właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się
w granicach administracyjnych Gminy Nowy Żmigród, przez których rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Termin składania:
1. Pierwszą w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. Kolejną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Miejsce składania deklaracji:
Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród
www.epuap.gov.pl
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, dużymi , drukowanymi literami,
czarnym lub niebieskim kolorem.
1. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI *
 Pierwszą deklarację
 Zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji
2. SKŁADAJĄCY

DEKLARACJĘ *

 Właściciel
 Współwłaściciel
 Użytkownik wieczysty
 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkownik lub
inny podmiot władający nieruchomością
3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
...............................................................................................
/Imię i Nazwisko/Nazwa właściciela nieruchomości/
……………………………………………………………..
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/Pesel/
..............................................................................................
/Telefon kontaktowy/
/Adres poczty elektronicznej/
..............................................................................................
/Adres siedziby/adres składającego/
Miejscowość.............................................Kod pocztowy.........................Poczta.................................
ul...............................................................Nr domu..................................Nr lokalu............................
Gmina......................................................................
4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość................................................Kod pocztowy...................Poczta....................................
Ulica............................................................Nr domu....................Nr lokalu.......................................
5. OŚWIADCZAM, ŻE;
na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 stale zamieszkuje.............................osób
/należy podać liczbę mieszkańców/
sezonowo zamieszkuje osób..................w okresie..............................(należy podać termin)
 gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę
niższą
 nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję
stawkę wyższą

na
terenie
mojej
nieruchomości zagospodarowuję
odpady zielone
z
powierzchni/..........m²/objętości ...........m³ poprzez kompostowanie.
6. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1.
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Nowy
Żmigród w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty
2.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana
w punkcie 5
3.
Miesięczna kwota opłaty (kwotę w pozycji 1 należy
pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w pozycji 2)

zł / za 1 osobę

zł / na miesiąc

7. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego,
jednostki organizacyjnej, zarządcy, użytkownika, innego podmiotu władającego
nieruchomością) *
..........................................................................
/miejscowość, data/

.....................................................
/czytelny podpis/

7. ADNOTACJE ORGANU
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Objaśnienia:
* niepotrzebne skreślić
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POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2016 r. poz. 599)
Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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