UCHWAŁA NR XLII/438/13
RADY GMINY SOLINA
z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012r. poz. 391 z póź. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr
142, poz. 1591 ze zm. ),
Rada Gminy Solina
uchwala:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właściciela nieruchomości bezpośrednio do Urzędu Gminy Solina, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przesyłanej przez
właściciela nieruchomości drogą elektroniczną, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6 n ust.
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, składa się lub przesyła do Urzędu gminy
Solina, w terminie do dnia 15 czerwca 2013r.
§ 3. Deklarację składaną po terminie określonym w § 2 niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości jest zobowiązany
złożyć lub przesłać do Urzędu Gminy Solina, w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłat lub
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.
§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 2 uchwały składa się w formacie XML, zgodnym ze wzorem publikowanym
w repozytorium wzorów platformy ePUAP, zgodnie z art. 19 b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 ze zm.)
2. Deklarację składa się za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej www.epuap.gov.pl .
3. Deklaracja winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr
130, poz. 1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i art. 20b ustawy z dnia 17
lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 ze
zm.).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solina
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Artur Adamczyk
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/438/13
Rady Gminy Solina
z dnia 13 maja 2013r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Podstawa
Prawna:

Art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Składający:

Właściciele nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Pierwszy termin złoŜenia deklaracji do 15 czerwca 2013 roku .
Od 1 lipca 2013 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca lub 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin
składania:

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU DO KTÓREGO NALEśY ZŁOśYĆ DEKLARACJĘ

WÓJT GMINY SOLINA
ul. Wiejska 2
38-610 Polańczyk
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI
1. pierwsza deklaracja



2. zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian ……-……-.…………)

C. PODMIOT SKŁADAJĄY DEKLARACJĘ
2. Tytuł władania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1.

Właścicie



2.

Współwłaściciel



3.

UŜytkownik



wieczysty

4. Najemca,

dzierŜawca



5.

Zarządca



6. Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I ADRES NIERUCHOMOŚCI
8.Imię

9. Nazwisko

11.Ulica

12. Nr domu

14.Miejscowość

10.PESEL

12. Nr lokalu

13.Nr ewidencyjny działki (w przypadku braku nadanego
numeru budynku)

15.Kod pocztowy

17.Telefon kontaktowy

16.Poczta

18.Adres e-mail (jeŜeli posiada)

E. ADRES KORESPONDENCYJNY (naleŜy wypełnić, jeŜeli inny niŜ w części D)
19. Ulica

20. Nr domu

22. Miejscowość

23.Kod pocztowy

21. Nr mieszkania

24. Poczta

F. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Odpady gromadzone są w sposób
(zaznaczyć właściwy kwadrat):



25. Selektywny

W pojemniku typu:
GB - ..............



26. Nieselektywny

W pojemniku typu:
GB - ...............

G. SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
33.

a
b

Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części D zamieszkuje:
1.

…………………………………….
naleŜy podać liczbę mieszkańców

Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części D zamieszkuje czasowo następująca ilość osób:

I

W białych polach naleŜy
wpisać liczbę osób
zamieszkujących czasowo
w danym miesiącu
W poz.34 sumę od I do XII

II

III

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Razem
w roku

XII
34.

35.
Liczba osób w danym
kwartale

IV

36.

…………
suma osób za okres I-III
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37.

…………
suma osób za okres IV-VI

38.

…………
suma osób za okres VII-IX

…………
suma osób za okres X-XII
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- 5,0 zł na 1-go mieszkańca
gospodarstwa domowego
- 9,0 zł na 1-go mieszkańca
Spółdzielni i Wspólnoty Mieszkan.

1.Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku gdy odpady są segregowane
G1

- 10,0 zł na 1-go mieszkańca
gospodarstwa domowego
- 18,0 zł na 1-go mieszkańca
Spółdzielni i Wspólnoty Mieszkan.

2.Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku gdy odpady nie są segregowane
G2
39.
Kwartalna wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami

(tylko za osoby stale zamieszkujące)

……………………….
liczba mieszkańców

X

z poz.33

……………. … zł
stawka opłaty

=

x3=

…………………………

…………………….

miesięczna kwota w zł

z poz.G1 lub G2

( iloczyn stawki opłaty
i liczby stałych mieszkańców )

kwartalna kwota w zł

40.
(za miesiące: I, II, III)

…………………………………

………………………..

liczba mieszkańców x stawka opłaty
z poz.35

…………………………………………………….

=

z poz.G1 lub G2

kwota opłaty w zł za I kwartał
(tylko za osoby czasowo zamieszkujące)

…………………………………

………………………..

…………………………………………………….

liczba mieszkańców x stawka opłaty =
z poz.36

z poz.G1 lub G2

kwota opłaty w zł za II kwartał
(tylko za osoby czasowo zamieszkujące)

42.

(tylko za osoby czasowo
zamieszkujące)

(za miesiące: VII, VIII, IX)

…………………………………

liczba mieszkańców

………………………..

x

stawka opłaty

z poz.37

z poz.G1 lub G2

…………………………………

………………………..

…………………………………………………….

=

kwota opłaty w zł za III kwartał

(tylko za osoby czasowo zamieszkujące)

43.
(za miesiące: X, XI, XII)

…………………………………………………….

liczba mieszkańców x stawka opłaty =
z poz.38

z poz.G1 lub G2

kwota opłaty w zł za IV kwartał
(tylko za osoby czasowo zamieszkujące)

44.
15 marzec
(za miesiące: I, II, III)

Kwartalna wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami
Stawka opłaty uwzględnia liczbę
mieszkańców stałych i osób czasowo
zamieszkujących w poszczególnych
miesiącach danego kwartału.
Np. za I kwartał:
(liczba osób stale zamieszkujących x
stawka opłaty x 3 m-ce) + (liczba osób
czasowo przebywających w
miesiącach I,II,III x stawka opłaty)

Płatne w terminach do:

WYPEŁNIA URZĄD

41.
(za miesiące: IV, V, VI)

Kwartalna wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami

………………

kwota poz.39
45.
15 maj
(za miesiące: IV, V, VI)

15 wrzesień
(za miesiące: VII, VIII, IX)

15 listopad
(za miesiące: X, XI, XII)

+ …………………. = ……………………………….

kwota z poz.40

kwota opłaty w zł za I kwartał

………………
kwota poz.39
46.

+ …………………. = ……………………………….
kwota z poz.41
kwota opłaty w zł za II kwartał

………………
kwota poz.39
47.

+ …………………. = ……………………………….
kwota z poz.42
kwota opłaty w zł za III kwartał

………………
kwota poz.39

+ …………………. = ……………………………….
kwota z poz.43
kwota opłaty w zł za IV kwartał

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Imię

Miejscowość i data:

Nazwisko

Czytelny podpis:

L. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 6n ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
2. Deklarację składaną po dniu 31 maja 2013r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany złoŜyć lub przesłać do Urzędu
Gminy Solina, w terminie:
− 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
− 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłat
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.
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DEKLARACJA SKŁADANA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Podstawa
Prawna:

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/438/13
Rady Gminy Solina
z dnia 13 maja 2013r.

Art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Składający:

Właściciele nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Pierwszy termin złoŜenia deklaracji do 15 czerwca 2013 roku .
Od 1 lipca 2013 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca lub 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin
składania:

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU DO KTÓREGO NALEśY ZŁOśYĆ DEKLARACJĘ

WÓJT GMINY SOLINA
ul. Wiejska 2
38-610 Polańczyk
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI
1. pierwsza deklaracja



2. zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian ……-……-.…………)

C. PODMIOT SKŁADAJĄY DEKLARACJĘ
2. Tytuł władania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1.

Właścicie

l



2.

Współwłaściciel



3.

UŜytkownik



wieczysty

4. Najemca,

dzierŜawca



5.

Zarządca



6. Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I ADRES NIERUCHOMOŚCI
8.Imię

9. Nazwisko

11.Ulica

12. Nr domu

14.Miejscowość

10.PESEL

12. Nr lokalu

13.Nr ewidencyjny działki (w przypadku braku nadanego
numeru budynku)

15.Kod pocztowy

17.Telefon kontaktowy

16.Poczta

18.Adres e-mail (jeŜeli posiada)

E. ADRES KORESPONDENCYJNY (naleŜy wypełnić, jeŜeli inny niŜ w części D)
19. Ulica

20. Nr domu

22. Miejscowość

23.Kod pocztowy

21. Nr mieszkania

24. Poczta

F. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Odpady gromadzone są w sposób
(zaznaczyć właściwy kwadrat):



25. Selektywny

W pojemniku typu:
GB - ..............



26. Nieselektywny

W pojemniku typu:
GB - ...............

G. SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
33.

a
b

Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części D zamieszkuje:

…………………………………….
naleŜy podać liczbę mieszkańców

Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części D zamieszkuje czasowo następująca ilość osób:
W białych polach naleŜy
wpisać liczbę osób
zamieszkujących czasowo
w danym miesiącu
W poz.34 sumę od I do XII

I

II

III

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Razem
w roku

XII
34.

35.
Liczba osób w danym
kwartale

IV

36.

…………
suma osób za okres I-III
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37.

…………
suma osób za okres IV-VI

38.

…………
suma osób za okres VII-IX

…………
suma osób za okres X-XII
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- 5,0 zł na 1-go mieszkańca
gospodarstwa domowego
- 9,0 zł na 1-go mieszkańca
Spółdzielni i Wspólnoty Mieszkan.

1.Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku gdy odpady są segregowane
G1

- 10,0 zł na 1-go mieszkańca
gospodarstwa domowego
- 18,0 zł na 1-go mieszkańca
Spółdzielni i Wspólnoty Mieszkan.

2.Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku gdy odpady nie są segregowane
G2
39.
Kwartalna wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami

(tylko za osoby stale zamieszkujące)

……………………….
liczba mieszkańców

X

z poz.33

……………. … zł
stawka opłaty

=

x3=

…………………………

…………………….

miesięczna kwota w zł

z poz.G1 lub G2

( iloczyn stawki opłaty
i liczby stałych mieszkańców )

kwartalna kwota w zł

40.
(za miesiące: I, II, III)

…………………………………

………………………..

liczba mieszkańców x stawka opłaty
z poz.35

z poz.G1 lub G2

…………………………………

………………………..

…………………………………………………….

=

kwota opłaty w zł za I kwartał
(tylko za osoby czasowo zamieszkujące)
…………………………………………………….

liczba mieszkańców x stawka opłaty =
z poz.36

z poz.G1 lub G2

kwota opłaty w zł za II kwartał
(tylko za osoby czasowo zamieszkujące)

42.

(tylko za osoby czasowo
zamieszkujące)

(za miesiące: VII, VIII, IX)

…………………………………

liczba mieszkańców

………………………..

x

z poz.37

stawka opłaty

…………………………………………………….

=

z poz.G1 lub G2

kwota opłaty w zł za III kwartał

(tylko za osoby czasowo zamieszkujące)

43.
(za miesiące: X, XI, XII)

…………………………………

………………………..

…………………………………………………….

liczba mieszkańców x stawka opłaty =
z poz.38

z poz.G1 lub G2

kwota opłaty w zł za IV kwartał
(tylko za osoby czasowo zamieszkujące)

44.
15 marzec
(za miesiące: I, II, III)

Kwartalna wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami
Stawka opłaty uwzględnia liczbę
mieszkańców stałych i osób czasowo
zamieszkujących w poszczególnych
miesiącach danego kwartału.
Np. za I kwartał:
(liczba osób stale zamieszkujących x
stawka opłaty x 3 m-ce) + (liczba osób
czasowo przebywających w
miesiącach I,II,III x stawka opłaty)

Płatne w terminach do:

WYPEŁNIA URZĄD

41.
(za miesiące: IV, V, VI)

Kwartalna wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami

………………

kwota poz.39
45.
15 maj
(za miesiące: IV, V, VI)

15 wrzesień
(za miesiące: VII, VIII, IX)

15 listopad
(za miesiące: X, XI, XII)

+ …………………. = ……………………………….

kwota z poz.40

kwota opłaty w zł za I kwartał

………………
kwota poz.39
46.

+ …………………. = ……………………………….
kwota z poz.41
kwota opłaty w zł za II kwartał

………………
kwota poz.39
47.

+ …………………. = ……………………………….
kwota z poz.42
kwota opłaty w zł za III kwartał

………………
kwota poz.39

+ …………………. = ……………………………….
kwota z poz.43
kwota opłaty w zł za IV kwartał

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Imię

Miejscowość i data:

Nazwisko

Czytelny podpis:

L. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 6n ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
2. Deklarację składa się w formacie XML, zgodnym ze wzorem publikowanym w repozytorium wzorów platformy ePUAP,
zgodnie z art. 19 b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 ze zm.)
3. Deklarację składa się za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
www.epuap.gov.pl.
4. Deklaracja winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą waŜnego
kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z
2001r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i art. 20b
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2005r. Nr 64, poz. 565 ze zm.).
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/438/13
Rady Gminy Solina
z dnia 13 maja 2013r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z
2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.
Składający deklarację: Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy.
Miejsce składania: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk.
A. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złoŜenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

□
□

osoba fizyczna
osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
inne .....................................................................................

Nazwisko i imię / Pełna nazwa podmiotu

PESEL (osoby fizyczne)

REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

Rodzaj własności/ Posiadania nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel
□ współwłaściciel
□ uŜytkownik wieczysty
□ współuŜytkownik wieczysty
□ inny (np. dzierŜawca, zarządca, najemca) .........................................................
Adres zamieszkania / Adres siedziby
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr tel.

C. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Gmina
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Numer ewidencyjny działłki / działek:

C. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH ZAMIESZKANYCH CZASOWO NA KTÓRYCH
POWSTAJĄ ODPADY,

□

Wysokość opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi wynosi: 180,0
zł. brutto, w okresie od 1 kwietnia do 30 września danego roku,*

(słownie złotych: sto osiemdziesiąt 00/100)

□

Wysokość opłaty za gospodarowanie nie segregowanymi odpadami komunalnymi wynosi:
360,0 zł. brutto, w okresie od 1 kwietnia do 30 września danego roku,*

(słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt 00/100)

□

Wysokość opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi, w okresie
styczeń-marzec oraz październik-grudzień danego roku wynosi 30,0 zl. brutto za kaŜdy miesiąc.*
□ Wysokość opłaty za gospodarowanie nie segregowanymi odpadami komunalnymi, w okresie
styczeń-marzec oraz październik-grudzień danego roku wynosi 60,0 zl. brutto za kaŜdy miesiąc.*
*zaznaczyć właściwy kwadrat (y)
oraz pozostałych miesiącach w okresie:
I

II
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XI
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- zaznaczyć znakiem X
2. Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady
wystawiane dp odbioru będą gromadzone w pojemniku typu ......................... o pojemności ......................
w ogólnej ilości ............................. szt. *
*naleŜy podać typ, pojemność oraz liczbę pojemników.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ...... zł.
(słownie złotych: .............................................................)
SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ zmieszany

□ selektywny

- zaznaczyć znakiem X

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

od właścicieli

nieruchomości nie zamieszkałych przez mieszkańców, a powstają odpady komunalne.
Wybór pojemnika do gromadzenie odpadów komunalnych:

□ 110/120 litrów - .........szt. □ 240 litrów- .......... szt. □ 660 litrów- .........szt.

□ 1100 litrów – .......... szt.*

* zaznaczyć właściwy kwadrat wstawiając ilość deklarowanych pojemników.
1. Stawki opłat określona w uchwale Rady Gminy Solina za pojemnik o określonej pojemności.
110/120 l – 15 zł. brutto, 240 l – 30 zl. brutto, 660 l – 82,50 zl. brutto, 1100l – 137,50 zl. brutto.
2. Stawki opłat za odbiór nie segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemniku o
określonej pojemności, podlegają podwyŜszeniu o 100% w stosunku do stawek określonych w pkt.1

SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ zmieszany

□ selektywny

- zaznaczyć znakiem X

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o
określonej pojemności wynosi: ...... zł.
(słownie złotych: .............................................................)
Potwierdzam zgodność powyŜszych danych:

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

Opłatę za rok 2013 naleŜy wpłacać na konto Gminy Solina (BPS o/Sanok nr 91 8642 1012
20031206 0654 0001) dopiskiem – „opłata za odpady”,, w terminie: za III kwartał do 15
września, za IV kwartał do 15 listopada.
W pozostałych okresach opłatę naleŜy dokonać w następujących terminach:
za I kwartał – do 15 marca, za II kwartał – do 15 maja, za III kwartał – do 15 września, za
IV kwartał – do 15 listopada lub jednorazowa za cały okres do dnia 15marca danego roku.
Adnotacje organu:

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015).
2. Pierwszą deklarację naleŜy złoŜyć w terminie do dnia 15 CZERWCA 2013 r. w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złoŜyć w Urzędzie Gminy Solina niniejszą deklarację w terminie 14 dni o dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć w Urzędzie Gminy Solina nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
5. W razie nie złoŜenia niniejszej deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych, Wójt określi w drodze decyzji
administracyjnej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/438/13
Rady Gminy Solina
z dnia 13 maja 2013r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

SKLADANA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z
2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.
Składający deklarację: Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy.
Miejsce składania: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk.
A. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złoŜenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

□
□

osoba fizyczna
osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
inne .....................................................................................

Nazwisko i imię / Pełna nazwa podmiotu

PESEL (osoby fizyczne)

REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

Rodzaj własności/ Posiadania nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel
□ współwłaściciel
□ uŜytkownik wieczysty
□ współuŜytkownik wieczysty
□ inny (np. dzierŜawca, zarządca, najemca) .........................................................
Adres zamieszkania / Adres siedziby
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr tel.

C. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Gmina
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Numer ewidencyjny działłki / działek:

C.

DOTYCZY
NIERUCHOMOŚCI
REKREACYJNYCH
CZASOWO NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY,

ZAMIESZKANYCH

□

Wysokość opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi wynosi: 180,0
zł. brutto, w okresie od 1 kwietnia do 30 września danego roku,*

(słownie złotych: sto osiemdziesiąt 00/100)

□

Wysokość opłaty za gospodarowanie nie segregowanymi odpadami komunalnymi wynosi:
360,0 zł. brutto, w okresie od 1 kwietnia do 30 września danego roku,*

(słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt 00/100)

□ Wysokość opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi, w okresie
styczeń-marzec oraz październik-grudzień danego roku wynosi 30,0 zl. brutto za kaŜdy miesiąc.*
□ Wysokość opłaty za gospodarowanie nie segregowanymi odpadami komunalnymi, w okresie
styczeń-marzec oraz październik-grudzień danego roku wynosi 60,0 zl. brutto za kaŜdy miesiąc.*
*zaznaczyć właściwy kwadrat (y)
oraz pozostałych miesiącach w okresie:
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I

II

III

X

XI

XII

- zaznaczyć znakiem X
2. Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady
wystawiane dp odbioru będą gromadzone w pojemniku typu ......................... o pojemności ......................
w ogólnej ilości ............................. szt. *
*naleŜy podać typ, pojemność oraz liczbę pojemników.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ...... zł.
(słownie złotych: .............................................................)
SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ zmieszany

□ selektywny

- zaznaczyć znakiem X

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

od właścicieli

nieruchomości nie zamieszkałych przez mieszkańców, a powstają odpady komunalne.
Wybór pojemnika do gromadzenie odpadów komunalnych:

□ 110/120 litrów - .........szt. □ 240 litrów- .......... szt. □ 660 litrów- .........szt.

□ 1100 litrów – .......... szt.*

* zaznaczyć właściwy kwadrat wstawiając ilość deklarowanych pojemników.
1. Stawki opłat określona w uchwale Rady Gminy Solina za pojemnik o określonej pojemności.
110/120 l – 15 zł. brutto, 240 l – 30 zl. brutto, 660 l – 82,50 zl. brutto, 1100l – 137,50 zl. brutto.
2. Stawki opłat za odbiór nie segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemniku o
określonej pojemności, podlegają podwyŜszeniu o 100% w stosunku do stawek określonych w pkt.1

SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ zmieszany

□ selektywny

- zaznaczyć znakiem X

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o
określonej pojemności wynosi: ...... zł.
(słownie złotych: .............................................................)
Potwierdzam zgodność powyŜszych danych:
(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

Opłatę za rok 2013 naleŜy wpłacać na konto Gminy Solina (BPS o/Sanok nr 91 8642 1012
20031206 0654 0001) dopiskiem – „opłata za odpady”,, w terminie: za III kwartał do 15
września, za IV kwartał do 15 listopada.
W pozostałych okresach opłatę naleŜy dokonać w następujących terminach:
za I kwartał – do 15 marca, za II kwartał – do 15 maja, za III kwartał – do 15 września, za
IV kwartał – do 15 listopada lub jednorazowa za cały okres do dnia 15marca danego roku.
Adnotacje organu:
Pouczenie:
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 6n ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012
r. poz. 391).
2. Deklarację składa się w formacie XML, zgodnym ze wzorem publikowanym w repozytorium wzorów
platformy ePUAP, zgodnie z art. 19 b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 ze zm.)
3. Deklarację składa się do dnia 15 CZERWCA 2013r. za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.
4. Deklaracja winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP, zgodnie z art. 20a i art. 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 ze zm.).
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