
UCHWAŁA NR VII/45/2019
RADY GMINY KSIĘŻPOL

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. póz. 506) oraz art. 6n ust.l ustawy z dnia 13 wrześnial996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. póz. 1454) Rada Gminy Księżpol uchwala, co następuje:

§1.
l. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej

przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Gminy w Księżpolu, droga pocztową lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.

4. Nową deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na
wysokość opłaty.

§2.
l. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

l) Plik w formacie RTF, zawierający szablon deklaracji, będzie dostępny w biuletynie informacji publicznej
Urzędu Gminy Księżpol pod adresem bip.ksiezpol.pl, w zakładce "Referat Budownictwa, Gosp.
Komunalnej i Ochr. Śród.".

2) Wypełniony formularz należy przesłać poprzez platformę ePUAP na adres elektronicznej skrzynki
podawczej urzędu,

3) Formularz powinien być podpisany za pomocą zaufanego profilu ePUAP lub aktualnym certyfikatem
kwalifikowanym.

§3.
Traci moc Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Księżpol z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. póz. 2283)

§4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Księżpol.
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§6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą nie wcześniej niż z dniem l maja 2019 roku.

Przewodniczący
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Załącznik do uchwały Nr VII/45/2019
Rady Gminy Księżpol

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządtał w gminach (Dz. U. z 2018r., póz.
1454)

Podstawa
prawna:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości

Organ właściwy do złożeniadeSarac^"'""' " """""" WÓJt Gminy K!ii^P01
Termin - Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
składania - Nową deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź

wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Miejsce składania Urząd Gminy w Księżpolu ul. Biłgorajska 12, 23 -415 Księżpol.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRIFKOWANYMI LITERAMI,CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując X):

D pierwsza deklaracja.......................
(dzień-miesiąc-rok)

D nowa deklaracja...........................
(dzień-miesiąc-rok)

D korekta deklaracji....
(dzień-miesiąc-rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami
fizycznymi (fV zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)
Składaj ący/zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując X):

D osoba prawna
D właściciel/współwłaściciel D użytkownik wieczysty

D osoba fizyczna D inna
D zarządca/użytkownik D inny podmiot władający

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**
nieruchomością

Nr telefonu

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP** E -mail

C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu l Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

Gmina Kod pocztowy Poczta
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E.OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji odpady komunalne będą
gromadzone i odbierane w sposób selektywny

a TAK DNIE
F.OŚWIADCZENIA O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji zamieszkuje ogółem

mieszkańców

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji znajduje się

następująca ilość gospodarstw domowych

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

(liczba gospodarstw l -osobowych)

(liczba gospodarstw 2-osobowych)

(liczba gospodarstw 3-osobowych i więcej) X

(stawka opłaty)

(stawka opłaty)

(stawka opłaty)

zł
iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)

zł
iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)

zł
iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi sumę opłat dla poszczególnych gospodarstw domowych usytuowanych na nieruchomości, o
której mowa w części D niniejszej deklaracji wg stawek opłaty uchwalonych w odrębnej Uchwale Rady Gminy Księżpol.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ....................................... zł

(sło'wnie, ....)

Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ........................................ zł

(słownie ...................................................................................................................................)

H. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

J. 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 2018 r., póz. 1314 z póz. zm.).
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