Projekt
z dnia 31 października 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
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. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr
106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281,
z 2012r. poz. 567), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r., poz. 391, 951) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz 897, Nr 171, poz.1016, Nr 224 poz. 1337)
Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Określa się nastepujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa
w ust.1:
1) oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania,
2) oświadczenie o osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami kraju,
3) oświadczenie o osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami gminy Nysa,
4) oświadczenie o ilości średniomniesięcznego zużycia wody na podstawie danych zawartych w aktualnych
dokumentach związanych z opłatą za wodę,
5) kopia ostatniej umowy na odbieranie odpadów komunalnych,
6) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej
plan sytuacyjny lub mapę w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników,
7) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których sezonowo zamieszkują mieszkańcy, dokument
potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym, niż miejsce zameldowania, lokalu na terenie
gminy Nysa,
8) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne - plan sytuacyjny lub mapę w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników.
§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie
Miejskim w Nysie w terminie:
1) do dnia 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),
3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej
w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku
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ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie
odebranych odpadów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu (http://bip.nysa.pl/).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z na art. 6n ustawy z 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gmina biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Uchwała zawiera informacje
o terminach i miejscu składania deklaracji, wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji,
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie. Właściciel nieruchomości podaje w deklaracji
swoje dane i adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne. W rubryce zawierającej wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć stawkę za zadeklarowany przez siebie sposób
gromadzenia odpadów komunalnych przez liczbę osób zamieszkujących wskazaną nieruchomość i wpisać
wysokość opłaty. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W świetle tej definicji
właścicielem nieruchomości jest zatem zarówno posiadacz nieruchomości, czyli ten, kto włada nią jak właściciel
(posiadacz samoistny), jak i użytkownik, najemca, dzierżawca lub posiadający inne prawo, z którym łączy się
określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), jeżeli
nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali,
obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 oraz
z 2004 r. Nr 141, poz.1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby
sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości
i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat. Deklaracje zostaną dostarczone
do właścicieli nieruchomości przez zatrudnionych gońców, którzy objaśnią oraz pomogą mieszkańcom wypełnić
deklaracje, będzie ją również można pobrać w Urzędzie Miejskim. Deklarację będzie można złożyć również
w formie elektronicznej poprzez stronę Urzędu Miejskiego. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
złożenia pierwszej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Nysie do 31 marca 2013r. Celem tego jest ułatwienie
właścicielom nieruchomości wywiązania z ciążącego na nich nowego obowiązku. Po upływie wymienionego
terminu właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadamikomunalnymi w terminie 14 dni od dnia, w którym zamieszkał na wskazanej nieruchomości pierwszy
mieszkaniec. W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia
korektydeklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana ta wystąpiła. Uchwała w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości jest aktem prawa miejscowego oraz stanowi podstawę do prowadzenia kolejnych działań dążących
do realizacji celu, jakim jest wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Nysa od 1 lipca 2013
roku. Określając w §1 ust.2 uchwały wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć wraz ze składaną deklaracją,
Rada Miejska w Nysie miała na względzie konieczność weryfikacji danych zawartych w deklaracji. Przykładowo
wymaganie przedłożenia dokumentu wymienionego w §1 ust.2 pkt 4 pozwoli zweryfikować prawdziwość
podanych przez właścicieli nieruchomości danych dotyczących liczby osób zamieszkujących na danej
nieruchomości, poprzez porównanie ilości zuzytej wody, przy uwzględnieniu średnich norm w tym zakresie,
z deklarowana liczbą mieszkańców nieruchomości.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 95AA2ED4-2385-4C58-AC50-9E134C739BE6. Projekt
Strona 1

