UCHWAŁA NR II/7/2018
RADY GMINY NIEGOWA
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Niegowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), oraz po
przeprowadzeniu
konsultacji
z organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 450 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa, stanowiący załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie
Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa, w następujących terminach:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Dla deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się ich format
elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określony
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
ePUAP.
3. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.) lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
4. Składanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji odbywa się w sposób
zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 3016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 4. Traci moc Uchwała
określenia wzoru deklaracji
składania przez właścicieli
warunków i trybu składania
z 2016 poz.4729).

Nr 162/XX/2016 Rady Gminy Niegowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa oraz
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. Urz. Woj. Śl.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa
Zofia Kasznia
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/2018
Rady Gminy Niegowa
z dnia 5 grudnia 2018 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna
Składający
Termin
składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2018 poz. 1454 z późn. zm.)
Właściciele nieruchomości zamieszkałych przez których rozumie się, także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca
- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na
wysokość opłaty.
Urząd Gminy Niegowa,
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

Miejsce
składania
Organ
właściwy do
WÓJT GMINY NIEGOWA,
złożenia
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa
deklaracji
A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Pierwsza Deklaracja ………………………………………………………….
(data powstania obowiązku ponoszenia opłaty)

Nowa Deklaracja …………………………………………………………
(data zaistnienia zmian)

Korekta Deklaracji od ………………………………… do …………………
(okres, którego dotyczy korekta)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B1. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Właściciel
□ Trwały zarząd
□ Współwłaściciel
□ Użytkownik wieczysty
□ Dzierżawca
□ Inny podmiot władający nieruchomością
B2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1 dotyczy osób fizycznych 2 dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
Imię i Nazwisko1 / Pełna nazwa2
PESEL1

NIP2

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

B3. ADRES ZAMIESZKANIA1 /ADRES SIEDZIBY2
Kraj
Województwo
Powiat

Gmina

Miejscowość

Numer lokalu

Ulica
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu

D. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w części c niniejszej deklaracji zamieszkuje:
D2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne będą
gromadzone w sposób selektywny
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ TAK
□ NIE

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
a.............................................. x ............................................ = ........................................................ zł.
(liczba mieszkańców od 1do 5 osób)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

b.............................................. x ............................................ = ........................................................ zł.
(liczba mieszkańców powyżej 5 osób)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)
E1. Miesięczna kwota opłaty
(pkt. a + pkt. b z części E niniejszej deklaracji)
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji

Podpis składającego

G. ADNOTACJE ORGANU
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Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2018r.
poz. 1314 z późn. zm.)
2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Niegowa w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
5. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Niegowa określi, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać
7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów lub w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, właściciel
nieruchomości będzie ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres,
w którym odpady nie były selektywnie zbierane.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/2018
Rady Gminy Niegowa
z dnia 5 grudnia 2018 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href= "http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"
?><wyr:Dokument
xmlns:adr= "http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" xmlns:ds=
"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ev= "http://www.w3.org/2001/xmlevents"
xmlns:inst= "http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" xmlns:meta=
"http://crd.gov.pl/xml/sc
hematy/meta/2008/05/09/" xmlns:oso= "http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str= "http://crd.g
ov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" xmlns:wyr= "http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xf= "http://w
ww.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd=
"http://www.w3.org/200
1/XMLSchema" xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
<wyr:OpisDokumentu>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
</meta:RodzajDokumentu>
</wyr:OpisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji></inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>URZĄD GMINY NIEGOWA</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:Miejscowosc>NIEGOWA</adr:Miejscowosc>
<adr:Wojewodztwo>ŚLĄSKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Kraj>MYSZKOWSKI</adr:Kraj>
<adr:Budynek>1</adr:Budynek>
<adr:Ulica>UL. SOBIESKIEGO</adr:Ulica>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wyr:Wartosc>
<wyr:NazwaDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</wyr:NazwaDokumentu>
<wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
<wyr:PodstawaPrawna>
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<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)
z późn. zm.) </wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2018/1454</wyr:JednolityIdentyfikato
rPodstawy>
</wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2019-01-01</meta:Od>
<meta:Do>
</meta:Do>
</wyr:WaznoscWzoru>
<wyr:OpisWzoru>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</wyr:OpisWzoru>
</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
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