UCHWAŁA NR XXX/173/17
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 29 czerwca 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VI/32/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6j, art. 6k, art. 6n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) Rada
Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/32/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Drapich
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/173/17
Rady Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 29 czerwca 2017r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Termin
składania:

Właściciel nieruchomości zamieszkałej, częściowo zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałej położonej na terenie gminy Jedlina-Zdrój,
przez którego rozumie się także, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta 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.
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
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce:

URZĄD MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Składający:

składania:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. pierwsza deklaracja

Data zaistnienia zmiany (dzień – miesiąc –

 2. korekta deklaracji

rok):

__-__-____

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
* - dotyczy osób fizycznych

** - dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel
3. użytkownik wieczysty
 2. współwłaściciel
 4. jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu

5. inny podmiot

Imię i nazwisko */ Nazwa pełna **

Numer: PESEL */ NIP **
Telefon / adres email składającego deklarację (wypełnienie pola nie jest obowiązkowe):
ADRES * / ADRES SIEDZIBY **
Kraj
Województwo
Gmina

Powiat

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

D. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. zamieszkała

 2. niezamieszkała 3. w części zamieszkała

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
Ulica

Nr domu

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (numer działki wraz z nazwą obrębu geodezyjnego – należy wypełnić w
przypadku braku adresu)
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELA ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:
Nr
lokalu

Liczba mieszkańców

Nr
lokalu

Liczba mieszkańców

Nr
lokalu

Liczba mieszkańców

Nr
lokalu

Liczba mieszkańców

2. Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. selektywne

 2. nieselektywne

3. Stawka miesięczna opłaty na mieszkańca:

Selektywne zbieranie i odbieranie – 14,00 zł

Nieselektywne zbieranie i odbieranie – 26,00 zł
4. Wysokość opłaty wynosi:
złotych

G. DOTYCZY WŁAŚCICIELA NIEZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI
1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady gromadzone są w następujących
pojemnikach (wypełnić właściwe pole):
Pojemność pojemnika

zmieszane

„papier”

Ilość pojemników i rodzaj pojemnika na odpady
„szkło”
„plastik, metal”

„popiół”

60 l
120 l
240 l
1100 l

2. Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. selektywne



2. nieselektywne
Uwaga: Za zbieranie selektywne uznaje się, jeżeli zbierane są co najmniej dwie różne frakcje odpadów i w pojemnikach na
wybrane frakcje odpadów nie występują inne frakcje.
3. Stawka miesięczna opłaty za pojemnik:



Pojemność
pojemnika

Selektywne zbieranie
(zł/pojemnik)

Nieselektywne zbieranie
(zł/pojemnik)

60 l
120 l
240 l
1100 l

20,00 zł
30,00 zł
60,00 zł
400,00 zł

80,00 zł
120,00 zł
240,00 zł
800,00 zł





4. Wysokość opłaty wynosi (iloczyn liczby pojemników danego rodzaju i stawki opłaty za ten pojemnik):
złotych

H. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Wysokość opłaty wynosi (suma opłat z części F.4 oraz G.4):
złotych

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz.599).
Data (dzień - miesiąc - rok):

Podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej składającego
deklarację:

J. ADNOTACJE URZĘDOWE
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszej uchwały ma na celu aktualizację załącznika w zakresie zmiany art.81 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r.(Dz.U.2017.201 t.j. z dnia 2017.02.01) ordynacja podatkowa. Podatnik nie ma obecnie
obowiązku składania wyjaśnień - w zakresie korekty deklaracji. Wobec powyższego podjęcie niniejszej
uchwały jest uzasadnione.
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