UCHWAŁA NR XXIV/284/2012
RADY GMINY LUZINO
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)1) , art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lpca 2000 r. w sprawie ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 117, poz. 676), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897
z późn. zm.)2)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej
w dalszej części uchwały "deklaracją", składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na
terenie gminy Luzino w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Ustala się następujące terminy składania deklaracji:
1) 45 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
2) kolejne w terminie 14 dni od:
a) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
b) daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zmiany:
- metody wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmiany wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmiany wzoru deklaracji,
c) zmiany liczny gospodarstw domowych, zamieszkujących na nieruchomości.
§ 3. Deklarację składa się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Luzino w dni powszednie
w godzinach pracy urzędu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

1) Dalsze

zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr
80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457,
z 2006r. Nr 17 poz.128, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr
157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134,
poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012 r. poz.567.
2) Dalsze zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337.
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/284/2012
Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r.

Wójt Gminy Luzino
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Deklarację naleŜy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391),
2. Uchwała Nr XXIV/284/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12
grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
 pierwsza deklaracja
 zmiana w deklaracji

B.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

 WŁAŚCICIEL
 WSPÓŁWŁAŚCICIEL
 UśYTKOWNIK WIECZYSTY
 NAJEMCA
 INNY PODMIOT(podać jaki)…………………………………………………………………….
Nazwisko i imię składającego deklarację (nazwa podmiotu):

Numer PESEL
1.

Numer telefonu
2.

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI
(podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne)
Gmina
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
5.
6.
7.
8.
Miejscowość
9.

Kod pocztowy
10.

Poczta
11.

Typ nieruchomości opisanej w części C:

 zamieszkała



NaleŜy wypełnić tylko dział E, H

NaleŜy wypełnić część E, F, G, H

(nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy)

w części zamieszkała oraz w części
nie zamieszkała, na której powstają
odpady komunalne
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D. Oświadczam,

Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej
deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny*

 TAK

 NIE

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E. Dotyczy właściciela nieruchomości zamieszkałej
12.

LICZBA GOSPODARSTW
DOMOWYCH**
13.

- pierwsze gospodarstwo domowe liczy ……… osób
LICZBA OSÓB W POSZCZEGÓLNYCH
GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

- drugie gospodarstwo domowe liczy ………… osób
- trzecie gospodarstwo domowe liczy …………. osób
- czwarte gospodarstwo domowe liczy ………… osób
14.

ZABUDOWA NA NIERUCHOMOŚCI
MA CHARAKTER



jednorodzinny (1-7 lokali)



wielorodzinny (8 i więcej lokali)

15.

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA
JEDNO GOSPODARSTWO DOMOWE

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ
OPŁATY:

16.





…………….. zł
jeŜeli zaznaczono TAK
w dziale D

…………………. zł
jeŜeli zaznaczono NIE
w dziale D

17.

18.

(poz. 12 x poz. 15)
(naleŜy podać kwotę w PLN)

(poz. 12 x poz. 16)
(naleŜy podać kwotę w PLN)

 tak

 nie

1. w przypadku odpadów zbieranych i
odbieranych w sposób selektywny +
odpady zmieszane jest to iloczyn pozycji
12 x 15
2. w przypadku wyłącznie odpadów
zmieszanych je sto iloczyn 12 x 16

Czy nieruchomość wskazana w
części C niniejszej deklaracji
wyposaŜona jest w kompostownik?
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
W przypadku zaznaczenia pozycji „tak”
proszę podać pojemność kompostownika.

19.

m3
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie
mające słuŜyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3. Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst
jednolity - Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.) wyraŜam zgodę na przetwarzanie przez
Gminę Luzino danych osobowych na potrzeby wykonywania zadań wynikających z realizacji
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2012 poz.391).
…………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………….
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945 z późn. zm.)
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany składać do Wójta Gminy Luzino deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
3. Ustala się następujące terminy składania deklaracji:
1) 45 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
2)

kolejne w terminie 14 dni od:
a) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
b) daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zmiany:
- metody wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmiany wysokości naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- zmiany wzoru deklaracji.
4. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza
miejscem zamieszkania powyŜej 2 miesięcy.
5. W przypadku niezłoŜenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Luzino określi w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o
podobnym charakterze.
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6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać naleŜy do 10 dnia po upływie
kaŜdego miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/283/2012 Rady
Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Luzino).
7. Niniejszą deklarację naleŜy złoŜyć w siedzibie Urzędu Gminy Luzino lub przesłać drogą
pocztową na adres Urzędu Gminy Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino.

Objaśnienia:
* Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach
poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem:
1) makulatura (papier i tektura) i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach
itp.) - kolor niebieski,
2) szkło – kolor zielony,
3) plastik (tworzywa sztuczne) i metale – kolor Ŝółty,
4) odpady biodegradowalne – kolor brązowy.
** Gospodarstwo domowe – jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno,
wspólnie się utrzymujących. Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe
gospodarstwo domowe
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