
Uchwała Nr XXVI/131/2012
Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez  właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(tj Dz.U.z 2012r., poz. 391) 

Rada Gminy w Wielopolu  Skrzyńskim Uchwala , co następuje : 

§ 1. 

1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej 
wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. 

1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 
1 ust.1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w terminie do dnia 31 maja 2013r. w Urzędzie Gminy 
Wielopole Skrzyńskie. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

§ 4. 

Nadzór nad uchwałą powierza się Komisji  Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Robert Pieczonka
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/131/2012 
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
z dnia 14 grudnia 2012r. 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 
 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj D.U z 2012r  
poz. 391 ) 

Składający deklarację: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością na terenie gminy 
Wielopole Skrzyńskie. 

Miejsce składania 
deklaracji: 

Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie 
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 
 

Termin składania 
deklaracji: 

W terminie do 31 maja 2013r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń 
mających wpływ na wysokość opłaty. 

 

A.  SKŁADANA  DEKLARACJA  STANOWI   (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

     □  Pierwsza deklaracja                                □   Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji   

B.  SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  □  właściciel 
  □  współwłaściciel 
  □  użytkownik wieczysty 
  □  jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  
  □  inny podmiot 
C. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ. 
 1.  Imię i nazwisko  (składającego deklarację): 
  
   ………………………………………………………………………………..……………………….. 

2. Telefon kontaktowy : …………….  3. PESEL:……………  4.NIP ………………….  . 

D.  ADRES  ZAMIESZKANIA /adres siedziby składającego deklarację/: 

Kraj Miejscowość Powiat  

Województwo Kod  pocztowy Nr domu 

Gmina Poczta Nr lokalu/ulica 

 
E. ADRES  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE: 
Województwo Miejscowość Powiat  
Gmina Kod  pocztowy Nr domu 
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G. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady będą 
     gromadzone i odbierane w sposób selektywny . 
 
H. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady komunalne : 
     -  zamieszkuje na  stałe    …………… osób  
     - zamieszkuje okresowo   …………… osób. 
 
 1.Wysokość miesięcznej opłaty w odniesieniu do osób zamieszkałych na stałe /liczba osób x stawka/ 
 
     Liczba osób        Stawka            Kwota 
 
 

  

 
2.Sposób wyliczenia opłaty miesięcznej w odniesieniu do osób zamieszkałych okresowo  
   /liczba osób x stawka/. 
  
Miesiąc  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Liczba 
osób 

            

Stawka 
opłaty 

            

Kwota 
w  zł 

            

 
                                        
 
I. ZAŁĄCZNIKI  / należy wymienić rodzaj załącznika/: 
  1/załącznik nr 1 – wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość 
   2. ………………………………………………………………………………………………….. 
Oświadczam, że jestem świadomy/a/  odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych 
ze stanem faktycznym. 
 
……………………………….                                            …………………………………………. 
        / miejscowość i data/                                                                                     /czytelny podpis/ 
 
Pouczenie :  
1. Obowiązek złożenia deklaracji do Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi powstaje w terminie  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
2.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Opłata za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
3.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania do ostatniego dnia miesiąca 
kwartału kalendarzowego na konto Urzędu Gminy nr 67 9173 0002 0000 0273 2000  0010 (przelewem za 
pośrednictwem banku, poczty lub w kasie Urzędu Gminy). 
4. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
5.W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo 
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych zawartych w deklaracji , Wójt określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym 
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 
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Załącznik nr 1 – do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w deklaracji zamieszkują  następujące osoby:  
nazwa miejscowości, nr domu……………………………………………………………………… 
 

        zamieszkuje Lp. Nazwisko i imię  PESEL 
  stale okresowo 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

………………………………..                                                 ………………………………………. 
                     (data)                                                                                                  (podpis składającego oświadczenie) 
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