UCHWAŁA NR XXXII/200/17
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 6n, 6m ust. 1a i 1b oraz ust.3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), Rada
Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy prowadzący gospodarstwa domowe
jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe, pięcioosobowe oraz wieloosobowe - położonych
na obszarze Gminy Lasowice Wielkie. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel/użytkownik nieruchomości obowiązany jest złożyć
w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie z siedzibą w Lasowicach Wielkich nr 99A w terminach:
1) dla pierwszej deklaracji - w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych;
2) 14 dni od dnia zaistnienia zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 uchwały, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel/użytkownik nieruchomości powinien przesłać za pomocą
usług i narzędzi udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej portalu
EPUAP.GOV.PL do Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
3. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej epaczki, której
załącznikiem do formularza pisma ogólnego jest wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji
w formacie .XLS albo .XLSX, określony niniejszą uchwałą.
4. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), albo 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Id: 7507480B-910E-4725-BC68-F171574886BB. Podpisany

Strona 1

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Rajmund Kinder
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/200/17
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 września 2017 r.
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych1), położonych na terenie
Gminy Lasowice Wielkie
Termin składania deklaracji: patrz informacja pod deklaracją pkt. 2) i 3).
Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46–282 Lasowice Wielkie
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Lasowice Wielkie ; Urząd Gminy Lasowice Wielkie,
Lasowice Wielkie 99A, 46–282 Lasowice Wielkie

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ W SPOSÓB CZYTELNY
DRUKOWANYMI LITERAMI LUB ZAZNACZYĆ "X" W ODPOWIEDNIM POLU WYBORU
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Pierwsza deklaracja

(na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ) 2)

□ Nowa deklaracja

(na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ) 3)

□ Korekta deklaracji

(na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa )

Data zaistnienia zdarzenia ………………………..………..

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel,

□posiadacz,

□

użytkownik

Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy

4. PESEL / NIP

TELEFON KONTAKTOWY4)
Adres zamieszkania / siedziby firmy
5. Kraj
6. Województwo

7. Powiat

8. Gmina

9. Ulica

10. Nr domu / Nr lokalu

11. Miejscowość

12. Kod pocztowy

13. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
14. Miejscowość
15. Ulica
16. Nr domu / Nr lokalu
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E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
17. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady będą
gromadzone i odbierane w sposób selektywny: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

TAK
NIE
F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Łączna liczba osób prowadzących gospodarstwo domowe5):
Wysokość miesięcznej opłaty:

Sposób
selektywny:

- gospodarstwo 1 osobowe:
- gospodarstwo 2 osobowe:
- gospodarstwo 3 osobowe:
- gospodarstwo 4 osobowe:
- gospodarstwo 5 osobowe:
- gospodarstwo wieloosobowe (6 i więcej):

8 zł
16 zł
24 zł
32 zł
40 zł
48 zł

18.

19.
Sposób
nieselektywny:
15 zł
30 zł
45 zł
60 zł
75 zł
90 zł
zł/ od gospodarstwa

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1201).

…………………………………
(miejscowość i data)

………..………………………
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi

Informacja:
1) Dla każdego gospodarstwa domowego należy złożyć odrębną deklarację.
2) Właściciel, posiadacz, użytkownik nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lasowice Wielkie
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lasowice Wielkie nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4) pole nieobowiązkowe
5) Przez gospodarstwo domowe rozumie się podstawową jednostkę ekonomiczną, określaną jako jedną lub
więcej
osób dobrowolnie żyjących razem, spożywających razem posiłki, i czerpiących zyski z faktu prowadzenia
wspólnego gospodarstwa domowego.
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