UCHWAŁA XV/85/16
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy
Kołaki Kościelne w terminie 14 dni od dnia:
1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2) wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi określonych w deklaracji.
§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy
Kołaki Kościelne lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, winna spełniać następujące warunki:
1) deklarację przesyłają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pośrednictwem strony
internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl w jednym z
formatów: doc, docx, pdf, tiff, jpg;
2) deklaracje przesyłane w formie elektronicznej winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP.
§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w
życie niniejszej uchwały na obowiązujących drukach zachowują ważność.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/110/13 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 sierpnia 2013 roku o zmianie
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 3343).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Dorota Barbara Sobol
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Załącznik do Uchwały Nr XV/85/16
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 26 lipca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
______________________________________________________________________________________________________________________
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ NALEŻY KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, CZYTELNIE,
DRUKOWANYMI LITERAMI

Podstawa prawna :
Składający:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r, poz. 250)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Kołaki Kościelne
Urząd Gminy Kołaki Kościelne,
ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
ul. KOŚCIELNA 11,
18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy)
☐ pierwsza deklaracja

☐ zmiana danych zawartych w deklaracji z dnia ___ . ___. ______

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
☐ właściciel użytkownik lub posiadacz ☐ współwłaściciel, użytkownik lub współposiadacz
☐ inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
SKŁADAJĄCY
☐ osoba fizyczna
☐ podmiot niebędący osobą fizyczną
pełna nazwa / nazwisko

imię / imiona

identyfikator PESEL

Nr telefonu

Adres e-mail (jeśli posiada)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
identyfikator REGON
_ _ _ _ _ _ _ _ _

E. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj
POLSKA

Województwo
PODLASKIE

Powiat
ZAMBROWSKI

Gmina
KOŁAKI KOŚCIELNE

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów
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G. NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI F
G 1. Odpady komunalne będą zbierane w sposób:
☐ selektywny (oddzielne frakcje: papier szkło, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne).
☐ nieselektywny
G 2. Nieruchomość wyposażona jest w kompostownik
☐ Tak
☐ Nie
G 3. Jest zameldowanych: (należy podać liczbę osób)
…………………………… osób
G 3. Zamieszkuje faktycznie na niej: (należy podać liczbę osób)
.…..……………………… osób
H. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi miesięcznie: …………..
Słownie: ………………………………………………………………………………………….
I. ZAŁACZNIKI DO DEKLARACJI (należy wymienić rodzaj załącznika)
1. …………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………………...

J. OŚWIADCZENIE ORAZ PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych lub
niezgodnych ze stanem faktycznym danych.
....…..................................
(miejscowość i data)

…................................
(podpis czytelny)

K. ADNOTACJE ORGANU

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).

1)
2)

3)
4)
5)

OBJAŚNIENIA
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do Wójta Gminy Kołaki Kościelne o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Kołaki Kościelne w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli, deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele.
W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej, właściciel powinien złożyć odrębną deklarację dla każdej z
nich.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Kołaki Kościelne.

Przewodniczący Rady
Dorota Barbara Sobol
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