UCHWAŁA NR XXXVIII/258/13
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Rada Miejska Lądka- Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych , w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta
i Gminy Lądek -Zdrój w następujących terminach:
1) do 15 marca 2013 roku dla pierwszej deklaracji;
2) w terminach określonych w przepisie art.6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka - Zdroju.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXI/221/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/258/13
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2013 r.
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości.
Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), zwana dalej
ustawą.
Składający: formularz przeznaczonyjest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy (patrz: objaśnienia– pkt 1 na ostatniej
stronie formularza deklaracji).

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek- Zdrój
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe):
¨ pierwsza deklaracja
¨ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian: ………………)
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
¨ osoba fizyczna

¨ osoba prawna

¨ Inne (wymienić jakie)………………………………………………………….

Imię i nazwisko / Pełna nazwa:

PESEL (dot. osoby fizycznej):

REGON (jeżeli posiada):

NIP (jeżeli posiada):

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe):
¨ właściciel

¨ użytkownik wieczysty

¨ współwłaściciel

¨ współużytkownik wieczysty

¨ zarządca

¨ inny (wpisać, jaki, np. użytkownik, najemca, dzierżawca): …..……………………………………

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr tel., e-mail:

Nr lokalu:

(nieobowiązkowe)

E. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wpisać jeżeli inne niż w pkt D)
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Gmina:

Ulica:

Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Nr domu:

Nr lokalu:

F .DANE O MIESZKAŃCACH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji:
1) zamieszkuje ……......... mieszkańców (podać liczbę),
2) w tym dzieci do lat 7 oraz do 24 roku życia uczące się w systemie dziennym ..................... (podać liczbę).
G. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwe):
¨ zmieszany

¨ selektywny (segregacja odpadów)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię:

Nazwisko:

Data złożenia deklaracji:

Czytelny podpis składającego deklarację:

I. ADNOTACJE URZĘDU MIASTA I GMINY:

Data i podpis przyjmującego deklarację………………………………………………………………………………………..

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
2005
r.,
Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o
podobnym charakterze”.
Objaśnienia
1) W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
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i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) przez właściciela nieruchomości rozumie się także
współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Lądka-Zdroju o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
·

do 15 marca 2013 roku-dla pierwszej deklaracji;

·

14 dni od dnia, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,

·

14 dni od dnia, nastąpienia zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości,
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Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVIII/258/13
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2013 r.
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości.
Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), zwana dalej
ustawą.
Składający: formularz przeznaczonyjest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy (patrz: objaśnienia– pkt 1 na ostatniej
stronie formularza deklaracji).

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek- Zdrój
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe):
¨ pierwsza deklaracja
¨ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian: ………………)
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pełna nazwa / Nazwiska i imiona wspólników:

Nazwa skrócona:

KRS / NIP:

REGON:

Nr tel. (nieobowiązkowy):

Adres e-mail:

Osoby upoważnione do reprezentowania – należy
wskazać:
·
·
·
·
·

imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
nr telefonu,
nr dowodu osobistego osoby upoważnionej,
podstawę umocowania, tj. pełnomocnictwo, umowa
spółki, KRS itp.

Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający
pełnomocnictwo.
Sposób reprezentacji (należy wpisać, czy pełnomocnicy
mogą działać samodzielnie, czy też posiadają
pełnomocnictwo łączne)
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D. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr tel

Nr lokalu:

(nieobowiązkowy)

E. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr tel.

Nr lokalu:

(nieobowiązkowy)

F. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwe):
¨ zmieszany
¨ selektywny (segregacja odpadów)
Prowadzę następujący rodzaj działalności
(należy dokładnie opisać rodzaj prowadzonej
działalności)

W ramach prowadzonej działalności, średnio (uzupełnić liczbami właściwe rubryki):
· jest zatrudnionychpracowników
· w szkole/w przedszkolu uczy się uczniów /dzieci
· lokal gastronomicznyposiada miejsc konsumpcyjnych
· znajduje się ogródkówdziałkowych
· przebywadziennie interesantów
· w szpitalu/hotelu/pensjonacieitp. znajduje się łóżek
· Na cmentarzu znajduje się miejsc pochówku

Działalność gospodarczą prowadzę (zaznaczyć właściwe):
¨ w miejscu zamieszkania

¨ poza miejscem zamieszkania

Posiadam nieruchomość letniskową:
¨ TAK

¨

NIE

G. RODZAJE POJEMNIKÓW
Pojemnik na odpady komunalne

110l

120l

240l

1100l

7000 l

WOREK

KP 7

(w przypadku
selektywnej
zbiórki
odpadów)

Podać liczbę pojemników/worków w poszczególnej
wielkości
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H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię:

Nazwisko:

Data złożenia deklaracji:

Czytelny podpis składającego deklarację:

I. ADNOTACJE URZĘDU MIASTA I GMINY :

Data i podpis przyjmującego deklarację………………………………………………………………………………………..

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
2005
r.,
Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o
podobnym charakterze”.
Objaśnienia
1) W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) przez właściciela nieruchomości rozumie się także
współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Lądka-Zdroju o wysokości opłaty
zagospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
a) do 15 marca 2013 roku-dla pierwszej deklaracji;
b) 14 dni od dnia, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,
c) 14 dni od dnia, nastąpienia zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na
danej nieruchomości.
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Uzasadnienie
W związku z uwagami, Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazanych pismem sygnt. WIAS-WR-010533/13 z dn.12 kwietnia 2013r, do uchwały nr XXXI/221/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi składanej przez właściciela
nieruchomości z dnia 31.01.2013 r., konieczne staje się usunięcie wadliwych zapisów w/w uchwały:
1.W części G zał.nr 1 do w/w uchwały oraz w części H zał. nr 2 do uchwały -Rada Miejska zobowiązała
właściela neiruchomości do oświadczenia o treści "Niniejszą deklarację składam, pouczony o odpowiedzialności
karnoskrabowej. Zgodnie z ustawą z dn.29 sierpnia 1997r.o o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr
101, poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za
gospodraowanie odpadami komunlanymi).
W ocenie Kolegium powyższy regulacja narusza prawo, brak jest bowiem podstawy prawnej do złożenia
przedmiotowych oświadczeń.
2.Zdaniem kolegium, brak jest również podstawy do zobowiązania właściciela nieruchomości do złożenia
oświadczenia w zakresie odpowiedzialności karnoskarbowej, gdyż zobowiązanie takie wykracza poza,
określony przepisem 6n ust.1 pkt1 ww. ustawy, zakres uchwały.
3.W cześci D obu załączników uchwały zawarto wymóg podania numeru telefonu, co nie jest konieczne dla
prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodraowanie odpadami komunlanymi i może być podane
tylko fakultatywnie.
4. Mając na uwadze art.6m.ust.3 znowelizowanej ustawy, zasady określające możliwość złożenia deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną podjęte Uchwałą Rady Miejskiej w późniejszym
terminie. Motywujemy to tym, iż nie posiadamy programu do sporządzenia deklaracji w edytowanej wersji
elektronicznej i konieczne byłoby zlecenie tego firmie zewnętrznej. Ponadto nie możemy na dzień dzisiejszy
wykluczyć konieczności zmian we wzorze deklaracji celem jak najlepszego dopasowania do systemu, co będzie
związane z kolejną zmianą wzoru e- deklaracji.
Kolegium wskazuje na konieczność wyeliminowania wadliwych zapisów uchwały. Uwagi wymienione
w punktach 1-3 zostały uwzględnione w projecie uchwały.
Ponadto wprowadzenie zapisu (w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunlanymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.), dot. stawki w wysokości
1,00 zł. na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia, powoduje konieczność dodania
oświadczenia o ilości dzieci w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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