UCHWAŁA NR VII/67/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej
na terenie Gminy Susz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 5941)) oraz 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 13992)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Susz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację o której mowa w §1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim
w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, w terminie :
1) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,
2) w ciągu 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w §1 uchwały, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej:
1. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi:
1) deklarację udostępnia się w formacie DOC zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz,
2) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały.
2. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy
Cyfrowy Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Deklaracje są opatrywane:
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.
262).
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy
Susz.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1593 z 2015 r. poz. 87, poz 122.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Skolimowski
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Załącznik do uchwały nr VII/67/2015
Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
Składający: właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Susz, przez których rozumie
się też współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością.
Termin składania: właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do Burmistrza Susza w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć do Burmistrza Susza nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Susza

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
deklaracja składana pierwszy raz, dotyczy opłaty od miesiąca …………………………… roku ………………………..
zmiana danych zawartych w uprzednio
złożonej deklaracji, dotyczy opłaty od miesiąca ……………………………. roku ………………………………………………
Przyczyna zmiany deklaracji: …………………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy osoby fizycznej
** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

Pierwsze imię*

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
(np. wspólnota mieszkaniowa)
Drugie Imię*

Nazwisko* / Pełna nazwa**:
PESEL*:

REGON** :

NIP:

Data urodzenia*:

Imię ojca*:

Imię matki*:

Numer telefonu:

Adres e - mail:
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D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

E.

Kod pocztowy:

Nr lokalu:

Poczta:

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):
właściciel

użytkownik wieczysty

zarządca

współwłaściciel

współużytkownik wieczysty

inny (jaki?, np. najemca, dzierżawca):………………………

Gmina:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

SUSZ

14-240

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Nr działki: ( gdy nieruchomość nie posiada nadanego numeru porządkowego)

F. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYLICZENIE
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ¹)

1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (część E), zamieszkuje
…………… mieszkańców (podać liczbę mieszkańców) ²),
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne
będą/są gromadzone i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):
selektywny ³)

nieselektywny (bez segregacji)

Wyliczenie miesięcznej opłaty
Liczba mieszkańców

Wysokość opłaty miesięcznej
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Stawka opłaty ⁴)

X

=

zł

2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ⁵)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne
będą/są gromadzone i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 selektywny ³)

 nieselektywny (bez segregacji)
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RODZAJE POJEMNIKÓW
1. pojemnik o pojemności 110 l …………1…………x ………………..…..…..…=…………………..…………….……... zł
liczba pojemników

stawka opłaty ⁴)

iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty

2. pojemnik o pojemności 120 l ………………………x ………………..…..…..…=…………………..………..………….. zł
liczba pojemników

stawka opłaty 4)

iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty

3. pojemnik o pojemności 240 l ………………………x ………………..…..…..…=…………………..………………….... zł
liczba pojemników

stawka opłaty ⁴)

iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty

4. pojemnik o pojemności 1100 l ………………………x ………………..…..…..…=…………………..……………….….. zł
liczba pojemników

stawka opłaty ⁴)

iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty

5. pojemnik o pojemności 2000 l ………………………x ………………..…..…..…=…………………..………….……….. zł
liczba pojemników

stawka opłaty ⁴)

iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty

6. pojemnik o pojemności 5000 l ………………………x ………………..…..…..…=…………………..………………….. zł
liczba pojemników

stawka opłaty ⁴)

iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty

7. pojemnik o pojemności 7000 l ………………………x ………………..…..…..…=…………………..…………………... zł
liczba pojemników

stawka opłaty ⁴)

iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi: ………………………………………………. Zł
(suma pozycji1-7)

3. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE
NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE
NA
CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne
będą/są gromadzone i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat ):



 nieselektywny (bez segregacji)

selektywny ³)
Wyliczenie rocznej opłaty
Ilość domków letniskowych,
lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno wypoczynkowe

Wysokość opłaty za rok za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Stawka opłaty ⁴)

X

=

zł

G. ZAŁĄCZNIKI – do niniejszej deklaracji załączam następujące dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię:

Nazwisko:

Data złożenia deklaracji:

Czytelny podpis (pieczęć) składającego
deklarację:

I.

ADNOTACJE ORGANU
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POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U . z 2014r., poz. 1619 ze zm.).
Objaśnienia:

1) W przypadku, gdy nieruchomość jest w części zamieszkała przez mieszkańców, a w części pozostałej niezamieszkała (np.
2)
3)
4)
5)

sytuacja, gdy w domu jednorodzinnym prowadzony jest również warsztat samochodowy), to właściciel nieruchomości
wypełnia punkt 1 i 2 części F deklaracji.
Za mieszkańca należy uważać osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie Gminy Susz, czyli jest to miejsce
w którym ta osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z
urlopem, interesami, leczeniem, wizytami u krewnych, itd.
Zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników lub worków, z podziałem na rodzaj materiałów z jakich zostały
wykonane.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej
opłaty.
Za nieruchomość niezamieszkałą uważa się takie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, np.: sklepy, szkoły, firmy produkcyjno-usługowe itd.
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