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UCHWAŁA NR XXV/175/17
RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU
z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) – Rada Miejska we Frampolu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Deklarację składa się w Urzędzie Miejskim we Frampolu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji już
złożonej.
§ 2. Składanie deklaracji drogą elektroniczną jest możliwe poprzez platformę ePUAP, pod warunkiem
posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Deklarację można składać również
za
pośrednictwem
elektronicznej
skrzynki
podawczej
Urzędu
Miejskiego
we Frampolu
http://frampol.skrzynkapodawcza.com.pl . Dokument musi być wówczas opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wzór deklaracji dostępny jest w formacie .doc, na stronie internetowej http://frampol.pl ,
w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi.
§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/57/15 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 2357).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Wojciech Kowalik

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–2–

Poz. 630
Załącznik do uchwały nr XXV/175/17
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 17 stycznia 2017 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Urząd Miejski we Frampolu, ul Radzięcka 8, 23-440 Frampol.
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji już złożonej.

Miejsce składania:
Termin składania:

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

□
□

pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od (data) ………………………………
nowa deklaracja – zmiana danych od (data) ………………………………

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

właściciel, użytkownik lub posiadacz

współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
(W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)

Składający: □

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL*

Identyfikator REGON

Numer NIP

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

Nr lokalu

Adres e-mail

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod poczt.

Poczta

Nr ewid. Działki (dane nie są obowiązkowe)

Nr lokalu

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny (zaznaczyć właściwą pozycję)

□

nie

□

tak
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F. WYSOKOŚĆ OPŁATY
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji znajduje się:
………………. gospodarstw/o domowych/e.
(liczba gospodarstw)

Oświadczam, że gospodarstwo/a składają się z następującej liczby osób:
1) gospodarstwo/a składające się z nie więcej niż 2 osób: …………………
(liczba gospodarstw)

2) gospodarstwo/a składające się z nie mniej niż 3 osób: …………………
(liczba gospodarstw)

2. Wyliczenie miesięcznej opłaty:
1)….………………….……………………

X

………………………………

( liczba gospodarstw składających się z nie więcej niż 2 osób)

2)….………………….……………………

X

(stawka opłaty)

……………………………….

( liczba gospodarstw składających się z nie mniej niż 3 osób)
Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby gospodarstw prowadzonych na

(stawka opłaty)
danej nieruchomości

=

…………………………. zł
(iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)

= ……………….…………… zł
(iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)
oraz stawek kwotowych ustalonych uchwałą

Nr XXIII/166/16 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Stawki opłaty dla:
a)

odpadów zbieranych w sposób selektywny – 15 zł od gospodarstwa składającego się z nie więcej niż 2 osób,

b)

odpadów zbieranych w sposób selektywny - 23 zł od gospodarstwa, składającego się nie mniej niż 3 osób,

c)

odpadów zbieranych w sposób nieselektywny - 26 zł od gospodarstwa składającego się z nie więcej niż 2 osób,

d)

odpadów zbieranych w sposób nieselektywny - 31 zł od gospodarstwa składającego się nie mnie niż 3 osób.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
( suma opłat z punktów 1,2)

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……... zł
( opłata miesięczna x 3)

G. INFORMACJE DODATKOWE
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne z prawdą.
………………………….………..
Imię i nazwisko

………………………………………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………..………………..
( podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

………………………………..

Data wpływu

……………………………….

Podpis pracownika

Pouczenie:
1)
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 z późn. zm.).
2)
Formularz deklaracji należy wypełnić czytelnie(pola jasne), dokonując wpisów bez skreśleń czy poprawek. Każdą rubrykę lub miejsce wykropkowane
należy wypełnić lub skreślić. Jeżeli po wpisaniu treści w rubryce zostało wolne miejsce należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.
3)
W przypadku gdy dane nie zmieściły się w odpowiednich rubrykach, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A 4,
ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.
4)
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomości zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej
zarządca/właściciel składa jedną deklarację dla grupy nieruchomości lub budynków korzystających ze wspólnego punktu gromadzenia odpadów
komunalnych.
5)
Opłatę z pozycji F należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do15 stycznia za I kwartał, do 15 kwietnia za II kwartał, do 15 lipca za III kwartał, do 15
października za IV kwartał, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego we Frampolu nr: 94 9604 0005 0000 0286 2000 0190, w tytule podając adres
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem „opłata za gospodarowanie odpadami”.
6)
Składanie deklaracji drogą elektroniczną jest możliwe poprzez platformę ePUAP, pod warunkiem posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego
podpisu elektronicznego. Deklaracje można składać również za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego we Frampolu
http://frampol.skrzynkapodawcza.com.pl. Dokument musi być wówczas opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór deklaracji
dostępny jest w formacie .doc, na stronie http://frampol.pl, w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

