UCHWAŁA NR XVIII/130/2015
RADY GMINY GNIEWINO
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/296/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 09 kwietnia 2013 r.
określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.1))
§ 1.
1. W uchwale Nr XXXVIII/296/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 09 kwietnia 2013 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wzór deklaracji określonej w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.”;
2) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Właściciele nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym bądź innej wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązany jest złożyć deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewino.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Judyta Smulewicz

1) Dz.U.

z 2013r. poz. 1593, z 2015r. poz. 87, 122,1045, 1269, 1688
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII//130/2015
Rady Gminy Gniewino
z dnia 18 grudnia 2015 r.
ODP – 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.
1399 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino, na których
powstają odpady. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością oraz osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004r. Nr 141, poz. 1492)

Termin składania:

Pierwsza deklaracja – w terminie do dnia 31 maja 2013r. , w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów bądź w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła
zmiana danych określonych w deklaracji .

Miejsce składania:

Urząd Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8 , 84 – 250 GNIEWINO

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. użytkownik wieczysty  4. najemca
 7. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

 5. posiadacz  6. współposiadacz
 8. inny podmiot (podać jaki).

....................................... .....................................................................................................................................................................................
Nazwisko, pierwsze imię / nazwa podmiotu
Numer PESEL (dla osób fizycznych / NIP lub REGON (dla pozostałych podmiotów)

Nr telefonu

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
1. Kraj

4. Gmina

7. Miejscowość

2.Województwo

3. Powiat

5. Ulica

6. Nr domu / lokalu

8. Kod pocztowy

9. Poczta

B.3 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
/DOTYCZY GOSPODARSTWA DOMOWEGO/
1. Gmina

2. Ulica

3. Nr domu / lokalu

4. Miejscowość

5. Kod pocztowy

6. Poczta

Id: D3746528-EE14-489A-888C-5474BAAA2DEC. Podpisany

Strona 2

B.4 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI, na której zlokalizowany jest domek/domki letniskowy bądź innej wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
/DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWEJ/
1) ...........................................................................
/adres (miejscowość, ul., nr domu)/

lub

.....

...............................................................................................
/obręb ewidencyjny lub miejscowość i nr działki/

2) ...........................................................................
/adres (miejscowość, ul., nr domu)/

lub

.....

...............................................................................................
/obręb ewidencyjny lub miejscowość i nr działki/

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. pierwsza deklaracja

 2. zmiana danych w złożonej deklaracji

D.1 OSOBY ZAMIESZKUJĄCE NIERUCHOMOŚĆ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje
……………….…….…….… osób
(należy podać łączną liczbę mieszkańców )

D.2 DEKLAROWANY OKRES WYKORZYSTYWANIA NIERUCHOMOŚCI NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
/DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWEJ/
na mojej nieruchomości będą przebywały osoby w następujących miesiącach:

......., ........, ......., ........, ......., ........, ......., ........, ......., ........, ......., ........, ......., ........, ......., ........,
D.3 SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW

□
□
□
□

dysponuję własnym pojemnikiem na gromadzenie odpadów komunalnych
proszę o wyposażenie nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych
gromadzę odpady w sposób selektywny – do obliczeń przyjmuję stawkę
niższą
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny – do obliczeń przyjmuję
stawkę wyższą

* zaznaczyć właściwy kwadrat

D.4 WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
/DOTYCZY GOSPODARSTWA DOMOWEGO/
Stawka opłaty
Sposób zbierania odpadów
zł / osobę
Ilość osób
Miesięczny wymiar opłaty
1

2

1,

SELEKTYWNY

10,00 zł/osobę

2.

ZMIESZANY

17,00 zł/osobę

3

4

..................

............................. zł/miesiąc

..................
............................. zł/miesiąc
Objaśnienia:
1.Wypełniamy pkt 1 lub pkt 2
3. Sposób wyliczenia miesięcznego wymiaru opłaty: ( poz. 2 x poz. 3 = poz. 4)
D.5 WYLICZENIE ZRYCZAŁTOWANEJ OPŁATY ROCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI:
/DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWEJ/
Ilość domków
Ilość pojemników
Sposób zbierania odpadów
letniskowych na
na odpady (bez Zryczałtowana
Roczny
działce/
worków)
stawka roczna
wymiar opłaty
nieruchomości
dla 1 domku
1

2

3

4

5

1.

SELEKTYWNY

......... szt.

......... szt.

160,00 zł/rok

....................... zł/rok

2.

ZMIESZNY

......... szt.

......... szt.

272,00 zł/rok

.........................zł/rok

Objaśnienia: Wypełniamy pkt 1 lub pkt 2
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1. Właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku, wypełniają deklarację jedynie w części B1, B2, B4, C, D2, D3, D5,E
2. Sposób wyliczenia rocznego wymiaru opłaty:
- w przypadku posiadania na działce domku letniskowego: ( poz. 2 x poz. 3 x poz. 4 = poz. 5)
- w przypadku braku domku letniskowego na działce: (w poz. 2 wpisujemy „0” poz.3 x poz. 4 = poz. 5)
- w przypadku posiadania domku/domków letniskowego w poz. 3 wpisujemy ilość pojemników dla 1 domku
E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

F. ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi

Identyfikator przyjmującego formularz

Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:
1.
2.

3.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 229 ,
poz. 1954 z późn. zm. )
Kwotę wykazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
wpłacać bez wezwania na rachunek Gminy Gniewino do 10 dnia każdego miesiąca, następującego
po danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym).
W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Gniewino określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stosując stawkę dla odpadów niesegregowanych.

Wyjaśnienia:
1.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części D3 deklaracji reguluje odrębna Uchwała
Rady Gminy Gniewino w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Id: D3746528-EE14-489A-888C-5474BAAA2DEC. Podpisany

Strona 4

