Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

DRUK NR V16 ttt
01

z dnia

2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk ładanej przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuj ą mieszka ńcy oraz właścicieli nieruchomo ści, na których
nie zamieszkuj ą mieszkańcy, a powstaj ą odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6n
ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 z późniejszymi zmianami), art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ści
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z pó źniejszymi zmianami) art. 2 ust.
1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późniejszymi zmianami)
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwała:
l. Określa się wzór deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuj ą mieszkańcy oraz wła.ścicieli nieruchomo ści, na których
nie zamieszkuj ą mieszkańcy, a powstaj ą odpady komunalne, po łożonych na obszarze Miasta Ruda Śląska,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwa ły.

2. Właściciel nieruchomości składa deklaracj ę w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomo ści pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomo ści odpadów
komunalnych. W przypadku zmiany danych b ędących podstaw ą ustalenia wysoko ści należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okre ślonej w deklaracji ilo ści odpadów komunalnych powstaj ących
na danej nieruchomo ści właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracj ę w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
5. Z dniem wej ścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr PR.0007.277.2012 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deldaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez wła.ś cicieli nieruchomo ści, na których zamieszkuj ą mieszkańcy oraz właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkuj ą mieszkańcy, a powstaj ą odpady komunalne oraz uchwa ła nr
PR.0007.134.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie sprostowania oczywistych omy łek
w Uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomo ści, na których zamieszkuj ą mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomo ści, na których
nie zamieszkuj ą mieszkańcy, a powstaj ą odpady komunalne.

g
Micha ł Piechaczek
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Załą cznik do Uchwały Rady Miasta Ruda Ś ląska Nr

z dnia

DEKLARACJA O WYSOKO Ś CI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porzą dku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2013.1399 z pozniejszymi
zmianami).

Podstawa

prawna
Składaj ący

Wła ściciele nieruchomosci w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach, znajduj ących si ę w granicach
administracyjnych miasta Ruda Ś l ą ska, na których powstaj ą odpady komunalne.

Termin składania

Do 14 dni od zaistnienia okoliczno ści maj ących wpływ na powstanie obowi ązku uiszczania opiaty. Kolejne deklaracje należy
składać w przypadku zmiany danych b ęd ących podstaw ą ustalenia wysoko ści należ nej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub okre ślonej w deklaracji ilo ści odpadów komunalnych powstaj ących na danej nieruchomo ś ci w terminie 14 dni
od dnia nastą pienia zmiany.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

URZĄ D MIASTA RUDA SLĄSKA
PLAC JANA PAWŁA II 6
41-709 RUDA SLĄSKA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(należy wypeł ni ć obowi ązkowo)

Wła ś ciciel nieruchomo ści ma obowi ązek złożenia deklaracji zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 wrze ś nia 1996 r. o utrzymaniu
czysto ś ci i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2013.1399 z późniejszymi zmianami).
1. Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek złożenia deklaracji (zaznaczy ć wlaściwy kwadrat znakiem X)
1:1 1 pierwsza deklaracja (dzie ń - miesi ąc - rok)1)

J

3. wyga ś ni ęcie (dzie ń - miesiąc - rok)3)

-

__-__-____

1:1 2. zmiana danych (dzie ń - miesiąc - rok),)

-

4. zmiana stawki opłaty (dzie ń - miesi ąc - roky6

-

ij 5. korekta deklaracji (dzie ń - miesi ąc - rok),i

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(należy wypełni ć obowi ązkowo)

2. WlaŚciciel nieruchomo ś ci w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach (tekst jednolity Oz.U.2013.1399
z póżniejszymi zmianami) (zaznaczy ć właściwy kwadrat znakiem X)

J

1. wła ś ciciel

1:1 2. wspóbNła ściciel

I:1 3. użytkownik wieczysty

U 4. zarz ądca

LI 5 uzytkownik

1:1 6 inny podmiot władający nieruchomo ścią (poda ć jaki) ................. .......

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

osoby fizycznej

3. Nazwisko

4. Imi ę

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA

5. Numer PESEL

osoby fizycznej

6. Kraj

7. Województwo

8. Powiat

9. Gmina

10. Ulica

11. Nr domu

13. Miejscowo ść

14. Kod pocztowy

15. Poczta

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI

osoby fizycznej, wypetnia si ę w przypadku gdy jest inny ni ż adres zamieszkania

16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Ulica

21. Nr domu

23. Miejscowo ść

24. Kod pocztowy

25. Poczta
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12. Nr lokalu

22. Nr lokalu
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C.4. DANE IDENTYFIKACYJNE

osoby fizycznej prowadz ącej działalno ść gospodarcz ą lub podmiotu niebę d ą cego osob ą fizyczn ą

26. Składający deklaracj ę (zaznaczy ć wla ściwy kwadrat znakiem X)
LI 1. właściciel

LI 2. współwłaściciel

1:11 3. użytkownik wieczysty

1:1 4. zarządca

I:I 5. u żytkownik

1■

11 6. inny podmiot władający nieruchomo ści ą (poda ć jaki) .

27. Forma prawna (zaznaczy ć wlaściwy kwadrat znakiem X)
LII 1. osoba fizyczna prowadz ąca działalność gospodarczą* 1:1 2. osoba prawna**
28. Nazwa palna

1=1 3. jednostka organizacyjna nieposiadaj ąca osobowości prawnej**

29. Nazwa skrócona

30. PESEL

31. NIP Y`

'

C.5. ADRES SIEDZIBY

32. REGON

"

32a KRS

osoby fizycznej prowadz ącej działalno ść gospodarcz ą lub podmiotu nieb ęd ącego osob ą fizyczn ą

33. Kraj

34. Województwo

35. Powiat

36. Gmina

37. Ulica

38. Nr domu

40. Miejscowo ść

41. Kod pocztowy

42. Poczta

39. Nr lokalu

C.6. ADRES DO KORESPONDENCJI osoby fizycznej prowadzą cej dzia łalność gospodarcz ą lub podmiotu nieb ędącego
osobą fizyczn ą , wypełnia się w przypadku gdy jest inny ni ż adres siedziby
43 Kraj

44. Województwo

45. Powiat

46. Gmina

47. Ulica

48. Nr domu

50. Miejscowo ść

51. Kod pocztowy

52. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚ CI

49. Nr lokalu

(należy wypeł ni ć obowiązkowo)

Należy podać adres nieruchomo ści, z której będą odbierane odpady komunalne, a w przypadku posiadania wi ększej
liczby nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 1 i/lub za łącznik nr 2 do deklaracji.
63. Gmina

54. Ulica

55. Nr domu

Ruda Ś ląska
56. Nr lokalu

57. Kod pocztowy

68. Numer geodezyjny działki, z której sklada si ę nieruchomość wraz z oznaczeniem ksi ęgi wieczystej
(wypełnić w przypadku braku numeru nieruchomo ści)

E. VVYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH6)

(należy wypełni ć obowiązkowo)

Oświadczam, że dla nieruchomo ści wskazanej w cz ęści D lub w załączniku nr 1 do deklaracji odpady komunalne
zbierane b ędą w sposób selektywny
Liczba osób zamieszka łych
60.

Stawka opłaty
(zgodnie z obowi ą zuj ą c ą uchwa łą )
61.

62.
i
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F. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH7)

(należy wypełnić obowiązkowo)

O ś wiadczam, że dla nieruchomo ś ci wskazanej w cz ęś ci D lub w załączniku nr 2 do deklaracji odpady komunalne
zbierane b ę dą w sposób selektywny do pojemników podanych w tabeli w poz. 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90.
Rodzaj pojemnika

Liczba pojemników

Stawka opłaty
(zgodnie z obowi ązuj ą c ą
uchwalą)

63.

64.

66.

67.

Wysokość opłaty
miesi ęcznej
[zł]
65.

Pojemnik 60 I
68.

Pojemnik 120 I
,

,

69.

70.

72.

73.

75.

76.

78.

79.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

90.

91.

71.

Pojemnik 140 I
,

,

74.

Pojemnik 240 I
,

,

77.

Pojemnik 360 I
,

,

80.

Pojemnik 1100 I
,

,

Pojemnik 3000 I
i

Pojemnik 5000 I
i

i

89.

Pojemnik 7000 I
,

,

92.

Pojemnik 10 000 I
,

i

93.

Kwota należnej opłaty dla nieruchomo ści niezamleszkalych stanowi sum ę kwot
wykazanych w poz.: 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92.

G. ŁĄCZNA KWOTA OPLATY MIESI ĘCZNEJ8)

(należy wypełni ć obowiązkowo)

Kwota należnej opłaty stanowi sum ę kwot wykazanych w poz. 62 i 93
(po zaokrągleniu do pełnych złotych)9)

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

i

94.

zł

(należy wypełni ć obowi ązkowo)

95. Za łą cznik nr 1 (zaznaczy ć Mo ś ciwy kwadrat znakiem X)

96. Liczba stron zal ą cznika nr 1

1
O TAK
97. Za łą cznik

nr 2 (zaznaczy ć wła ściwy kwadrat znakiem X)

1

98. Liczba stron za łą cznika nr 2

I
D TAK

1

1

O NIE

i

1

I

O NIE

I. INFORMACJA O PRZYCZYNIE WYGA Ś NI ĘCIA OBOWIĄZKU / INFORMACJA O PRZYCZYNIE
ZŁOŻENIA KOREKTY") (należy obowiązkowo wypełnić w przypadku wyboru w cz ęś ci B poz. 1 pkt. 3 lub 5 deklaracji)
99. Opis stanu faktycznego
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J. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ DEKLARACJ Ę

11)

(nale ży obowiązkowo wypełni ć)
100. Imi ę

101. Nazwisko

103. Adres e-mall

104. Numer telefonu kontaktowego

105. Data (dzie ń

-

_

-

miesiąc

rok)

106. Czytelny podpis

102. Stanowisko

/

i

/

Funkcja

stużbowego

podpis I pieczęć wypelniaj ącego deklaracj ę

_

K. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ
(należy obowiązkowo wypełnić)
1.

2.

Oświadczam, że znane mi s ą przepisy Kodeksu karnego skarbowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 186 z późniejszymi zmianami) o odpowiedzialno ści za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ścią oraz
zobowi ązuj ę Się wnosić opłatę wskazan ą w poz. 94 — w terminie okre ś lonym uchwalą Rady Miasta Ruda śląskal2).
Oświadczam, że znane mi jest, i ż w przypadku prowadzenia nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, Rada Miasta okre ś liła wyższą stawkę opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytu łu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o post ę powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619
z póź niejszymi zmianami).
Właściciele są zobowiązani do zawiadomienia Organu — Prezydenta Miasta Ruda ś ląska o każdej zmianie swojego adresu
do korespondencji.
107. Imi ę

108. Nazwisko

110. Dala (dzie ń

_

-

miesi ąc

-

rok)

_

109. Telefon kontaktowy

111. Czytelny podpis / podpis i pieczęć skladaj ącego deklaracj ę ").

_

L. ADNOTACJE URZĘ DOWE (VVYPEŁ NIA ORGAN)
Data złożenia deklaracji (dzie ń

-

-

mlesiqc

—

Data wprowadzenia do systemu (dzie ń

Uwagi:

—

_

-

-

rok)

miesi ąc

i

Czytelny podpis/ podpis pleczge przyjmuj ącego deklaracj ę

-

rok)

Czytelny podpis

/

i

podpis piecz ęć wprowadzaj ącego deldaracj ę do systemu

_

°Waś nienia:
i)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

VVIaściciel nieruchomości jest zobowi ązany złożyć pierwsz ą deklaracj ę o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ści piemszego mieszka ńca lub powstania na danej nieruchomo ści odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych b ędących podstawą ustalenia wysokości należnej opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. ilo ści osób zamieszkałych, ilości
pojemników na odpady komunalne, sezonowego zmniejszenia ilo ści odpadów itp.), w łaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko ści uiszcza sio za miesi ąc, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku wyga śnięcia obowiązku uiszczenia opiaty (np. sprzedaż nieruchomości, sezonowego odbioru odpadów, czasowego pobytu poza granicami miasta Ruda
Ś ląska powyżej 1-go miesi ąca itp.), właściciel nieruchomo ści zobowi ązany jest do złożenia deklaracji wype łniaj ąc część B, C, D, H, l, J oraz K deklaracji. W cz ęści I należy
przedstawić opis stanu faktycznego i powołać okoliczno ści, które potwierdzaj ą ten opis.
W przypadku zmiany stawki opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, okre ślonej w odrębnej uchwale, właściciel nieruchomości nie jest obowi ązany złożyć
nowej deklaracji, chyba że wydano wobec niego decyzj ę okre ślaj ącą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. )Aka ściciel tej nieruchomo ści jest
obowiązany złożyć nową deklaracj ę w terminie 14 dni od dnia obowi ązywania uchwały zmieniaj ącej wysokość stawki.
W przypadku korekty deklaracji (np. błędne wpisanie liczby osób zamieszka łych, błędne wpisanie obowi ązuj ącej stawki opiaty, blędne wyliczenie wysoko ści opiaty itp.),
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji wypelniaj ąc część B, C, D, H, I, J oraz K deklaracji. W CZ ęŚ Ci I należy przedstawić opis stanu
faktycznego i powołać okohczności, które potwierdzaj ą ten opis.
Opłata dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszka ń ców oraz obowi ązującej stawki opiaty: poz. 60 x poz. 61.
Oplata dla nieruchomo ści niezamieszkałych stanowi iloczyn ilo ści pojemników o okre ślonej pojemności oraz obowi ązującej stawki opiaty.
W przypadku nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkalej opłatę wylicza się w części G jako sumę oplat wyliczonych w części E i F.
Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z pó źniejszymi zmianami) - podstawy
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwlok ę , opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadp łat oraz wynagrodzenia przystuguj ące płatnikom i inkasentom zaokrągla
się do pełnych złotych w ten sposób, że ko ńcówki kwot wynosz ące mniej nit 50 groszy pornija Się , a koń cówki kwot wynosz ące 50 i wi ęcej groszy podwyższa Si ę do
pełnych złotych.
Należy opisać zaistniały stan faktyczny maj ący wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnym lub majocy wplyw na
złożenie korekty i powolać okoliczno ści, które potwierdzaj ą ten opis. VVypelnia się w przypadku wyboru w cz ęści B poz.1 pkt 3 lub 5.
Część J wypełniają osoby fizyczne prowadz ące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj ące osobowo ści prawnej składaj ące deklarację.
Deklaracja stanowi podstaw@ do wnoszenia opiat w terminie okre ś lonym w odr ębnej uchwale, przelewem na rachunek bankowy Urz ędu Miasta Ruda Śląska, przekazem
lub w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska.
W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowo ści prawnej, pod deklaracj ą powinny podpisać Si ę osoby reprezentuj ące składaj ącego
deklaracj ę zgodnie ze sposobem reprezentacji przewidzianym w KRS, statucie lub innym akcie prawnym albo pelnomocnik/pehomocnicy (nale ży dotoczyć oryginał lub
urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej). Z łożenie pełnomocnictwa podlega opiacie skarbowej - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2
oraz części IV załącznika ustawy z dnia 16.11.2006r. o opiacie skarbowej - tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późniejszymi zmianami.

Adwokat

Micha ł Piechaczek
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POLA JASNE NALEZY WYPE Ł NIAĆ DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DEKLARACJI
INFORMACJA O NIERUCHOMO ŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH
ADRES NIERUCHOMOŚCI
Lp.

ADRES
lokalizacji punktu
wywozowego

ulica

SUMA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH

" -

nr domu

nr lokalu

kod pocztowy

NUMER
GEODEZYJNY
DZIAŁKI WRAZ Z
OZNACZENIEM
KSI ĘGI WIECZYSTEJ*

LICZBA OSÓB
ZAMIESZKAŁYCH

(wypetnie w przypadku
braku numeru
nieruchomo ści

ODPOWIEDNIE DANE NALE ŻY PRZENIEŚĆ DO DEKLARACJI W POZ.:
60.

*
numer geodezyjny dzia ł ki/dziatek, z której/których sk ł ada si ę nieruchomo ść
** sum ę należy przenie ść do pozycji 60 deklaracji

Data złożenia (dzie ń - miesi ąc - rok)

Adw

Czytelny podpis / podpis i piecz ęć osoby skł adaj ącej deklaracj ę

)t Miasta

C2124.--\
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POLA JASNE NALEZY VVYPE Ł NIAO DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZAŁACZNIK NR 2 DO DEKLARACJI
INFORMACJA O NIERUCHOMO ŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

Lp.

i

ADRES
lokalizacja
punktu
wywozowego
wraz
z podaniem
nazwy firmy

SUMA**

ADRES NIERUCHOMOŚCI

ulica

nr
domu

nr
lokalu

kod
pocztowy

NUMER
GEODEZYJNY
DZIAŁKI WRAZ Z
OZNACZENIEM
KSI ĘGI
WIECZYSTEJ*

LICZBA POJEMNIKÓW

60 l

120 I

140 I

240 l

360 I

1100 l

3000 I

5000 l

7000 l

10 000 I

63.

66.

69.

72.

75.

78.

81.

84.

87.

90.

(vrypetnit w
przypadku braku
numeru
nieruchomo ści)

- ODPOWIEDNIE DANE NALE Ż Y PRZENIE ŚĆ DO DEKLARACJI W POZ.:
* numer geodezyjny dzia ł ki/dzia łek, z której/których sktada si ę nieruchomo ść
** sum ę należy przenie ść do odpowiednich pozycji w deklaracji

Data złożenia (dzie ń - miesi ąc - rok)

Id: 8FF34953-1911-4EF5-A
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 13991 z pó źniejszymi zmianami) Rada Miasta zobowi ązana jest określić, w
drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomo ści. Wzór deklaracji o wysoko ści oploty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi ący załącznik do niniejszej uchwały obejmuje objaśnienia
dotyczące sposobu jej wype łnienia i stosowne pouczenie. Do z łożenia deklaracji zobowi ązani są właściciele
nieruchomości, na których zamieszkuj ą mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkuj ą
mieszkańcy, a powstaj ą odpady komunalne. W deklaracji w łaściciel nieruchomo ści podaje dane b ędące
podstawą ustalenia wysokości należnej opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z łożona deklaracja
określa wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
Zgodnie z przepisem art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ści i
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) dotychczasowa uchwa ła
określająca wzór deklaracji o wysoko ści opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk ładanej przez
właścicieli nieruchomo ści utraciłaby moc w dniu 1 sierpnia 2016 r., bowiem powołany przepis stanowi, iż
dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane — mi ędzy innymi na podstawie art. 6n ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach zachowuj ą moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez
18 miesięcy od dnia wej ścia w życie ustawy (ustawa weszła w życie 1 lutego 2015r.)
-

Obowiązek podj ęcia nowej przedmiotowej uchwały wynika zatem z powołanej powyżej normy oraz potrzeby
dostosowania jej postanowień do wymogów wynikaj ących z ustawy nowelizuj ącej.
Uchwalana uchwała jest także efektem ponad dwuletnich do świadczeń obowiązywania nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w Mie ście. Intencj ą Autora projektu było również dostosowanie jej
postanowień do treści zmienianej ustawy o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach.
Projekt niniejszej uchwały poddany został konsultacji na podstawie przepisu art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
1118 z późn. zm.).
Biorąc pod uwagę powyższe, podj ęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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