DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński

Poz. 4385

Data: 11.12.2017 13:22:57

UCHWAŁA NR XXXVII/277/17
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania deklaracji
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 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 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 6n ust.1
ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r poz. 1289),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć do
Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.
2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej
zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Damnica nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany.
§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej może przesłać do Urzędu
za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Damnica.
2. Warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 , za pomocą środków komunikacji
elektronicznej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/47/15 Rady Gminy Damnica z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania deklaracji
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Damnica
Kazimierz Kozina
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Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXXVII/277/17
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 listopada 2017r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)

Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych gminy
Damnica, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych,
najemców, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu a także podmioty władające nieruchomością

Termin składania

Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel zobowiązany jest złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Miejsce składania

Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI:
WÓJT GMINY DAMNICA, UL. GÓRNA 1, 76-231 DAMNICA
CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy, odpowiednie
zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)
złożenie deklaracji – pierwsza deklaracja
korekta deklaracji
ADRES NIERUCHOMOŚĆI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne)
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU/NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną
możliwość)
właściciel nieruchomości
współwłaściciel (podać udział w lokalu mieszkalnym.......................)
użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna ; osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot (np. najemca, użytkownik) .....................................
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IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /PESEL

ADRES /SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU/NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość
ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE- odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób
selektywny (szkło, tworzywa sztuczne i metal, papier, odpady biodegradowalne, zmieszane -zbierane
selektywnie” u źródła”)
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE- odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny (odpady komunalne nie poddane segregacji)
NIERUCHOMOŚĆ WYPOSAŻONA JEST/ NIE JEST W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK O
POJEMNOŚCI ........... litrów (podkreślić właściwe)

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość

Odpowiednie
zaznaczyć
znakiem „X”

Stawka opłaty
(zł/ miesiąc)
odpady
segregowane

Stawka opłaty
Kwota
(zł/ miesiąc)
opłaty
odpady
(zł/ miesiąc)
zmieszane

Nieruchomość zamieszkana przez 1 osobę

12,00

18,00

Nieruchomość zamieszkana przez 2 osoby

24,00

36,00

Nieruchomość zamieszkana przez 3 osoby

34,00

54,00

Nieruchomość zamieszkana przez 4 osoby

45,00

72,00

Nieruchomość zamieszkana przez 5 osób

54,00

90,00

Nieruchomość zamieszkana przez 6 osób

62,00

108,00

i więcej

Łączna kwota opłaty miesięcznej

Pouczenie:
• powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Opłatę należy uiszczać bez
wezwania do dnia 15-go każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Damnica
ul. Górna 1, 76-231 Damnica bądź na rachunek bankowy, który dostępny jest na stronie internetowej gminy
Damnica.

….................................
(czytelny podpis składającego deklarację)

…......................
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/277/17
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 listopada 2017r.

Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.
Warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
2.
Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest
posiadanie kwalifikowanego elektronicznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
3.
Wymagania dla deklaracji, o której mowa w ust.1 dostarczanych do Urzędu w formie
dokumentu elektronicznego:
1)
Deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie
Xades- Bes
2)
Akceptowalne formy załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG,
PDF, ZIP.
3)
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
4)
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej nie może przekroczyć 3MB.
5)
Deklaracje zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie
zostaną przyjęte.
4.
Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:
1)
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego
dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
2)
Dostarczanie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu Urzędu Gminy
Damnica pokój nr 1 na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB 1.1. lub 2.0; płyta
CD -RW

