UCHWAŁA NR XXXVI/333/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 6n ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391
ze zmian.), Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust. 1:
1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez
odpowiednie instytucje, w szczególności:
a) domy spokojnej starości,
b) domy dziecka,
c) zakłady karne,
d) placówki opieki zdrowotnej,
e) jednostki wojskowe,
f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.
2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie,
3) oświadczenie wskazujące osoby przebywające poza granicami kraju.
§ 2.
Deklaracje, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć
w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania przez gospodarstwo domowe na danej nieruchomości,
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie
nieruchomości,
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Deklarację określoną w § 1 można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie e-Puap (po uprzednim założeniu
konta na e-PUAP skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej).
3. Wprowadza się następujące wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu w formie dokumentu
elektronicznego:
1) deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
2) akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF, ODT;
b) XLS; CSV;
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c) TXT;
d) GIF, TIF, BMP, JPG;
e) PDF;
3) wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej nie może przekroczyć 3MB.
4. Przekazanie deklaracji do Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez
wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i dołączenie deklaracji on-line na stronie
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej http://www.epuap.gov.pl/http://www.epuap.gov.pl .
5. Dopuszcza się możliwość korzystania z elektronicznego formularza deklaracji w przypadku wprowadzenia
tego narzędzia przez Urząd Gminy na platformie e-PUAP, z zastrzeżeniem zachowania ust. 3 (wymogi dotyczące
podpisu elektronicznego).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 5.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Anna Palenik
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Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

ADNOTACJE URZĘDOWE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CZARNY DUNAJEC

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez
gospodarstwo domowe, na których powstają odpady komunalne, położonych na
terenie gminy Czarny Dunajec

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec, pokój nr 12 Dziennik Podawczy

Nazwa i adres
siedziby organu
właściwego do
złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

A. OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w deklaracji
…………………………………………………………………..
(Data zmiany)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel

współwłaściciel

użytkownik

posiadacz

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko

Pesel

1.

Adres zamieszkania – nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Województwo

Kraj
2.

5.

Ulica
6.

nr domu / nr lokalu
7.

Kod pocztowy

Miejscowość
8.

4.

3.

Gmina

Powiat

9.

Numer telefonu
10.
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Adres do korespondencji – należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

Województwo

Kraj
11.

Powiat
13.

12.

Gmina

Ulica

14.

nr domu / nr lokalu

15.

16.

Kod pocztowy

Miejscowość
17.

Numer telefonu

18.

19.

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO
20.

Liczba osób tworzących gospodarstwo domowe:
21.

Imiona i nazwiska

1…………………………………………………………………………………………….

wszystkich osób

2…………………………………………………………………………………………….

tworzących gospodarstwo

3…………………………………………………………………………………………….

domowe:

4…………………………………………………………………………………………….
(w przypadku liczby osób większej

5...............................................................................................

niż 10, dane należy zamieścić

6…………………………………………………………………………………………….

w odrębnym załączniku).

7…………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………….
9…………………………………………………………………………………………….
10.............................................................................................
E.

INFORMACJE O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zaznaczyć
prawidłową
kolumnę: X

Ilość osób
tworzących
gospodarstwo
domowe

WYSOKOŚĆ OPŁATY OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO USTALONA
W DRODZE UCHWAŁY RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
Kwota opłaty w przypadku
stosowania się do zasad
selektywnej zbiórki

Kwota opłaty w przypadku nie
stosowania się do zasad
selektywnej zbiórki

3

4

22.

2

7 zł

10,50 zł

23.

14 zł

21 zł

24.

21 zł

31,50 zł

25.

28 zł

42 zł

26.

35 zł

52,50 zł

27.

40 zł

60 zł

28.

45 zł

67,50 zł

1
1
2
3
4
5-6
7-8
>8

Wysokość opłaty za 3 miesięczny okres
rozliczeniowy: (Kwota opłaty z kolumny 3 x
3 miesiące= podać wynik w poz. 29) (w PLN)

29.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
30.

…………………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………..
(czytelny podpis)
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Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz. 1015, ze zm.).

2. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy osób fizycznych, wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
będących właścicielami nieruchomości. Właścicielem nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku jest również współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje, w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania przez gospodarstwo domowe na danej nieruchomości,
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie
nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Do gospodarstwa domowego wlicza się osoby, dla których dana nieruchomość jest głównym miejscem
zamieszkania. Wójt Gminy może żądać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających
zamieszkanie członka gospodarstwa domowego poza nieruchomością, wystawionych przez odpowiednie
instytucje.

5. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 3 albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty zagospodarowanie
odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

6. W sytuacji, gdy nastąpią zmiany stanu osobowego w gospodarstwie domowym, stosuje się następujące
zasady:
1) W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszka nowe gospodarstwo domowe, pierwszą opłatę uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiło zamieszkanie.
2) W przypadku, gdy w trakcie miesiąca ulegnie zmianie liczba osób stanowiących gospodarstwo
domowe, zamieszkujących na danej nieruchomości, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym zmiana nastąpiła.
3) W przypadku, gdy zmiana w liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości, stanowiących
gospodarstwo domowe, nastąpiła w danym kwartale w terminie późniejszym niż termin wnoszenia
opłaty, różnicę pomiędzy opłatą wniesioną, a opłatą należną należy uregulować w terminie
przewidzianym dla wniesienia opłaty za kolejny okres kwartalny.

7. W przypadku wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z wyliczenia tej opłaty za
trzymiesięczny okres, o którym mowa w ust.1, kwota nadpłacona zostanie zaliczona na poczet przyszłych
opłat.

8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być uiszczana do kasy Urzędu Gminy Czarny
Dunajec, u sołtysa wsi bądź na rachunek bankowy nr
30 8792 0008 0000 0000 2828 0001

9. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy kwartalnie, w następujących terminach:
1) za I kwartał- do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał- do 15 maja danego roku
3) za III kwartał- do 15 września danego roku
4) za IV kwartał – do 15 listopada danego roku

10. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego
2, pok. 12 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres.

11. Wszelkich informacji, dotyczących sposobu wypełniania deklaracji udzielają pracownicy Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu, w godzinach pracy Urzędu, w pok. nr 22, 37.
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Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

ADNOTACJE URZĘDOWE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CZARNY DUNAJEC

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez
gospodarstwo domowe, na których powstają odpady komunalne, położonych na
terenie gminy Czarny Dunajec

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec, pokój nr 12 Dziennik Podawczy

Nazwa i adres
siedziby organu
właściwego do
złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

A. OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w deklaracji
…………………………………………………………………..
(Data zmiany)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel

współwłaściciel

użytkownik

posiadacz

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko

Pesel

1.

Adres zamieszkania – nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Województwo

Kraj
2.

5.

Ulica
6.

nr domu / nr lokalu
7.

Kod pocztowy

Miejscowość
8.

4.

3.

Gmina

Powiat

9.

Numer telefonu
10.
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Adres do korespondencji – należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

Województwo

Kraj
11.

Powiat
13.

12.

Gmina

Ulica

14.

nr domu / nr lokalu

15.

16.

Kod pocztowy

Miejscowość
17.

Numer telefonu

18.

19.

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO
20.

Liczba osób tworzących gospodarstwo domowe:
21.

Imiona i nazwiska

1…………………………………………………………………………………………….

wszystkich osób

2…………………………………………………………………………………………….

tworzących gospodarstwo

3…………………………………………………………………………………………….

domowe:

4…………………………………………………………………………………………….
(w przypadku liczby osób większej

5...............................................................................................

niż 10, dane należy zamieścić

6…………………………………………………………………………………………….

w odrębnym załączniku).

7…………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………….
9…………………………………………………………………………………………….
10.............................................................................................
E.

INFORMACJE O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zaznaczyć
prawidłową
kolumnę: X

Ilość osób
tworzących
gospodarstwo
domowe

WYSOKOŚĆ OPŁATY OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO USTALONA
W DRODZE UCHWAŁY RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
Kwota opłaty w przypadku
stosowania się do zasad
selektywnej zbiórki

Kwota opłaty w przypadku nie
stosowania się do zasad
selektywnej zbiórki

3

4

22.

2

7 zł

10,50 zł

23.

14 zł

21 zł

24.

21 zł

31,50 zł

25.

28 zł

42 zł

26.

35 zł

52,50 zł

27.

40 zł

60 zł

28.

45 zł

67,50 zł

1
1
2
3
4
5-6
7-8
>8

Wysokość opłaty za 3 miesięczny okres
rozliczeniowy: (Kwota opłaty z kolumny 3 x
3 miesiące= podać wynik w poz. 29) (w PLN)

29.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
30.

…………………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………..
(czytelny podpis)
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Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz. 1015, ze zm.).

2. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy osób fizycznych, wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
będących właścicielami nieruchomości. Właścicielem nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku jest również współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje, w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania przez gospodarstwo domowe na danej nieruchomości,
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie
nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Do gospodarstwa domowego wlicza się osoby, dla których dana nieruchomość jest głównym miejscem
zamieszkania. Wójt Gminy może żądać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających
zamieszkanie członka gospodarstwa domowego poza nieruchomością, wystawionych przez odpowiednie
instytucje.

5. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 3 albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty zagospodarowanie
odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

6. W sytuacji, gdy nastąpią zmiany stanu osobowego w gospodarstwie domowym, stosuje się następujące
zasady:
1) W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszka nowe gospodarstwo domowe, pierwszą opłatę uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiło zamieszkanie.
2) W przypadku, gdy w trakcie miesiąca ulegnie zmianie liczba osób stanowiących gospodarstwo
domowe, zamieszkujących na danej nieruchomości, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym zmiana nastąpiła.
3) W przypadku, gdy zmiana w liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości, stanowiących
gospodarstwo domowe, nastąpiła w danym kwartale w terminie późniejszym niż termin wnoszenia
opłaty, różnicę pomiędzy opłatą wniesioną, a opłatą należną należy uregulować w terminie
przewidzianym dla wniesienia opłaty za kolejny okres kwartalny.

7. W przypadku wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z wyliczenia tej opłaty za
trzymiesięczny okres, o którym mowa w ust.1, kwota nadpłacona zostanie zaliczona na poczet przyszłych
opłat.

8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być uiszczana do kasy Urzędu Gminy Czarny
Dunajec, u sołtysa wsi bądź na rachunek bankowy nr
30 8792 0008 0000 0000 2828 0001

9. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy kwartalnie, w następujących terminach:
1) za I kwartał- do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał- do 15 maja danego roku
3) za III kwartał- do 15 września danego roku
4) za IV kwartał – do 15 listopada danego roku

10. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego
2, pok. 12 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres.

11. Wszelkich informacji, dotyczących sposobu wypełniania deklaracji udzielają pracownicy Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu, w godzinach pracy Urzędu, w pok. nr 22, 37.
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Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

ADNOTACJE URZĘDOWE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CZARNY DUNAJEC

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez
gospodarstwo domowe, na których powstają odpady komunalne, położonych na
terenie gminy Czarny Dunajec

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec, pokój nr 12 Dziennik Podawczy

Nazwa i adres
siedziby organu
właściwego do
złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

A. OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w deklaracji
…………………………………………………………………..
(Data zmiany)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel

współwłaściciel

użytkownik

posiadacz

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko

Pesel

1.

Adres zamieszkania – nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Województwo

Kraj
2.

5.

Ulica
6.

nr domu / nr lokalu
7.

Kod pocztowy

Miejscowość
8.

4.

3.

Gmina

Powiat

9.

Numer telefonu
10.

—————————————————————————————————————————————————————————
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Adres do korespondencji – należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

Województwo

Kraj
11.

Powiat
13.

12.

Gmina

Ulica

14.

nr domu / nr lokalu

15.

16.

Kod pocztowy

Miejscowość
17.

Numer telefonu

18.

19.

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO
20.

Liczba osób tworzących gospodarstwo domowe:
21.

Imiona i nazwiska

1…………………………………………………………………………………………….

wszystkich osób

2…………………………………………………………………………………………….

tworzących gospodarstwo

3…………………………………………………………………………………………….

domowe:

4…………………………………………………………………………………………….
(w przypadku liczby osób większej

5...............................................................................................

niż 10, dane należy zamieścić

6…………………………………………………………………………………………….

w odrębnym załączniku).

7…………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………….
9…………………………………………………………………………………………….
10.............................................................................................
E.

INFORMACJE O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zaznaczyć
prawidłową
kolumnę: X

Ilość osób
tworzących
gospodarstwo
domowe

WYSOKOŚĆ OPŁATY OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO USTALONA
W DRODZE UCHWAŁY RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
Kwota opłaty w przypadku
stosowania się do zasad
selektywnej zbiórki

Kwota opłaty w przypadku nie
stosowania się do zasad
selektywnej zbiórki

3

4

22.

2

7 zł

10,50 zł

23.

14 zł

21 zł

24.

21 zł

31,50 zł

25.

28 zł

42 zł

26.

35 zł

52,50 zł

27.

40 zł

60 zł

28.

45 zł

67,50 zł

1
1
2
3
4
5-6
7-8
>8

Wysokość opłaty za 3 miesięczny okres
rozliczeniowy: (Kwota opłaty z kolumny 3 x
3 miesiące= podać wynik w poz. 29) (w PLN)

29.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
30.

…………………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………..
(czytelny podpis)
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Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz. 1015, ze zm.).

2. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy osób fizycznych, wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
będących właścicielami nieruchomości. Właścicielem nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku jest również współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje, w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania przez gospodarstwo domowe na danej nieruchomości,
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie
nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Do gospodarstwa domowego wlicza się osoby, dla których dana nieruchomość jest głównym miejscem
zamieszkania. Wójt Gminy może żądać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających
zamieszkanie członka gospodarstwa domowego poza nieruchomością, wystawionych przez odpowiednie
instytucje.

5. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 3 albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty zagospodarowanie
odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

6. W sytuacji, gdy nastąpią zmiany stanu osobowego w gospodarstwie domowym, stosuje się następujące
zasady:
1) W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszka nowe gospodarstwo domowe, pierwszą opłatę uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiło zamieszkanie.
2) W przypadku, gdy w trakcie miesiąca ulegnie zmianie liczba osób stanowiących gospodarstwo
domowe, zamieszkujących na danej nieruchomości, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym zmiana nastąpiła.
3) W przypadku, gdy zmiana w liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości, stanowiących
gospodarstwo domowe, nastąpiła w danym kwartale w terminie późniejszym niż termin wnoszenia
opłaty, różnicę pomiędzy opłatą wniesioną, a opłatą należną należy uregulować w terminie
przewidzianym dla wniesienia opłaty za kolejny okres kwartalny.

7. W przypadku wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z wyliczenia tej opłaty za
trzymiesięczny okres, o którym mowa w ust.1, kwota nadpłacona zostanie zaliczona na poczet przyszłych
opłat.

8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być uiszczana do kasy Urzędu Gminy Czarny
Dunajec, u sołtysa wsi bądź na rachunek bankowy nr
30 8792 0008 0000 0000 2828 0001

9. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy kwartalnie, w następujących terminach:
1) za I kwartał- do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał- do 15 maja danego roku
3) za III kwartał- do 15 września danego roku
4) za IV kwartał – do 15 listopada danego roku

10. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego
2, pok. 12 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres.

11. Wszelkich informacji, dotyczących sposobu wypełniania deklaracji udzielają pracownicy Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu, w godzinach pracy Urzędu, w pok. nr 22, 37.
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Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

ADNOTACJE URZĘDOWE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CZARNY DUNAJEC

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez
gospodarstwo domowe, na których powstają odpady komunalne, położonych na
terenie gminy Czarny Dunajec

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec, pokój nr 12 Dziennik Podawczy

Nazwa i adres
siedziby organu
właściwego do
złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

A. OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w deklaracji
…………………………………………………………………..
(Data zmiany)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel

współwłaściciel

użytkownik

posiadacz

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko

Pesel

1.

Adres zamieszkania – nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Województwo

Kraj
2.

5.

Ulica
6.

nr domu / nr lokalu
7.

Kod pocztowy

Miejscowość
8.

4.

3.

Gmina

Powiat

9.

Numer telefonu
10.
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Adres do korespondencji – należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

Województwo

Kraj
11.

Powiat
13.

12.

Gmina

Ulica

14.

nr domu / nr lokalu

15.

16.

Kod pocztowy

Miejscowość
17.

Numer telefonu

18.

19.

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO
20.

Liczba osób tworzących gospodarstwo domowe:
21.

Imiona i nazwiska

1…………………………………………………………………………………………….

wszystkich osób

2…………………………………………………………………………………………….

tworzących gospodarstwo

3…………………………………………………………………………………………….

domowe:

4…………………………………………………………………………………………….
(w przypadku liczby osób większej

5...............................................................................................

niż 10, dane należy zamieścić

6…………………………………………………………………………………………….

w odrębnym załączniku).

7…………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………….
9…………………………………………………………………………………………….
10.............................................................................................
E.

INFORMACJE O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zaznaczyć
prawidłową
kolumnę: X

Ilość osób
tworzących
gospodarstwo
domowe

WYSOKOŚĆ OPŁATY OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO USTALONA
W DRODZE UCHWAŁY RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
Kwota opłaty w przypadku
stosowania się do zasad
selektywnej zbiórki

Kwota opłaty w przypadku nie
stosowania się do zasad
selektywnej zbiórki

3

4

22.

2

7 zł

10,50 zł

23.

14 zł

21 zł

24.

21 zł

31,50 zł

25.

28 zł

42 zł

26.

35 zł

52,50 zł

27.

40 zł

60 zł

28.

45 zł

67,50 zł

1
1
2
3
4
5-6
7-8
>8

Wysokość opłaty za 3 miesięczny okres
rozliczeniowy: (Kwota opłaty z kolumny 3 x
3 miesiące= podać wynik w poz. 29) (w PLN)

29.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
30.

…………………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………..
(czytelny podpis)
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Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz. 1015, ze zm.).

2. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy osób fizycznych, wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
będących właścicielami nieruchomości. Właścicielem nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku jest również współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje, w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania przez gospodarstwo domowe na danej nieruchomości,
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie
nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Do gospodarstwa domowego wlicza się osoby, dla których dana nieruchomość jest głównym miejscem
zamieszkania. Wójt Gminy może żądać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających
zamieszkanie członka gospodarstwa domowego poza nieruchomością, wystawionych przez odpowiednie
instytucje.

5. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 3 albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty zagospodarowanie
odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

6. W sytuacji, gdy nastąpią zmiany stanu osobowego w gospodarstwie domowym, stosuje się następujące
zasady:
1) W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszka nowe gospodarstwo domowe, pierwszą opłatę uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiło zamieszkanie.
2) W przypadku, gdy w trakcie miesiąca ulegnie zmianie liczba osób stanowiących gospodarstwo
domowe, zamieszkujących na danej nieruchomości, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym zmiana nastąpiła.
3) W przypadku, gdy zmiana w liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości, stanowiących
gospodarstwo domowe, nastąpiła w danym kwartale w terminie późniejszym niż termin wnoszenia
opłaty, różnicę pomiędzy opłatą wniesioną, a opłatą należną należy uregulować w terminie
przewidzianym dla wniesienia opłaty za kolejny okres kwartalny.

7. W przypadku wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z wyliczenia tej opłaty za
trzymiesięczny okres, o którym mowa w ust.1, kwota nadpłacona zostanie zaliczona na poczet przyszłych
opłat.

8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być uiszczana do kasy Urzędu Gminy Czarny
Dunajec, u sołtysa wsi bądź na rachunek bankowy nr
30 8792 0008 0000 0000 2828 0001

9. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy kwartalnie, w następujących terminach:
1) za I kwartał- do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał- do 15 maja danego roku
3) za III kwartał- do 15 września danego roku
4) za IV kwartał – do 15 listopada danego roku

10. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego
2, pok. 12 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres.

11. Wszelkich informacji, dotyczących sposobu wypełniania deklaracji udzielają pracownicy Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu, w godzinach pracy Urzędu, w pok. nr 22, 37.
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