
UCHWAŁA NR XXXVI/195/13
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 n ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Wolanów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolanów, na których zamieszkują 
mieszkańcy w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Deklaracje, o których mowa w ust.1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Urzędu Gminy 
Wolanów ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, w terminie 14 dni licząc od dnia: 

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

2) zaistnienia zmiany zadeklarowanych danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3) wejścia w życie uchwały dotyczącej zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Zobowiązany do złożenia deklaracji właściciel nieruchomości może złożyć deklarację u sołtysa sołectwa na 
terenie którego zlokalizowana jest dana nieruchomość. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/139/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Murawski
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    Potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez Urząd Gminy

              
                   Data przyjęcia i podpis

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez Sołtysa

Data przyjęcia i podpis

                   Załącznik Nr 1
                   do Uchwały Nr XXXVI/195/13
                   Rady Gminy Wolanów
                   z dnia 29 listopada 2013 roku.
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
 ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna:  Obowiązek złożenia deklaracji  wynika  z art.6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z  2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Termin składania:  Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia :
1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca ,
2) zaistnienia  zmiany zadeklarowanych danych  będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,
3) wejścia w życie uchwały dotyczącej zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

A.  NAZWA I ADRES ORGANU DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ :
                                                                                          Wójt Gminy Wolanów 

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów
B. ZŁOŻENIE DEKLARACJI

1. Cel złożenia deklaracji:

    □  złożenie deklaracji

       
    □ złożenie korekty deklaracji1

2. Przyczyny złożenia deklaracji                                                                                                                        data zaistnienia zmian             

□  zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca                                                         

□  zmiana  danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 2                                                |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|
□  zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                       Dzień-Miesiąc-Rok

C.   PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 3
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości                     □ Współwłaściciel                      □ Użytkownik wieczysty                      □ Zarządca                     

□ Inne podmioty (podać jakie) ……………………………………

i

 
D.   DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna

4. Nazwisko 5. Pierwsze imię, drugie imię 6. Nazwisko rodowe

7. Data urodzenia (Dzień-Miesiąc-Rok)

|_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|
8. Imię ojca 9. Imię matki

10. Pesel 11. Telefon

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 4

12. Miejscowość 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów 17. Kod pocztowy

|_|_|-|_|_|_|
18. Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2.
19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy

|_|_|-|_|_|_|
28. Poczta

E. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
29.Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:
                            □ selektywny □ zmieszany  ( nieselektywny )

                                                           

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI —————————————————————————————————————————————————————————
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30.Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Wolanów wg zadeklarowanego w pkt . E sposobu zbierania odpadów 5

 
……………... zł/osobę

31. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D2 niniejszej deklaracji zamieszkują następujące 
osoby   (podać imię i nazwisko )6 

1…………………………………………………………                  7………………………………………………………..

2 …………………………………………………………                 8………………………………………………………..

3. ………………………………………………………..                  9………………………………………………………..

4………………………………………………………….                10……………………………………………………….

5…………………………………………………………                 11……………………………………………………….

6…………………………………………………………                 12……………………………………………………….

                 Łączna ilość osób ……………………..
                                                                                                                                                                                                           
32.Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 30 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 31)

     ………………………    zł/miesiąc
33.Opłata kwartalna (kwotę z poz. 32 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 7

     ………………………    zł/kwartał

G. UZASADNIENIE ZŁOŻENIA DEKLARACJI Z POWODU ZMIANY DANYCH ( wypełnić w przypadku np. zmiany liczby 
zadeklarowanych osób, zmiana adresu, zmiana sposobu zbierania odpadów)
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 
niezgodnych z rzeczywistością.
34. Data

|_|_|-|_|_|-|_|_|_|
Dzień-Miesiąc-Rok

35. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

I. ADNOTACJE ORGANU
36.Uwagi organu

     

    OBJASNIENIA :
1. Zaznaczyć w przypadku złożenia korekty deklaracji. Korektę deklaracji należy złożyć w przypadku ujawnienia przez właściciela błędów lub 
omyłek popełnionych w złożonej deklaracji. Uzasadnienie korekty należy wskazać odrębnym pismem.
2. Należy wypełnić rubrykę G.
3. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5. Miesięczna stawka opłaty od dnia 1 stycznia 2014 r. wynosi:

1) 4 zł od każdej osoby zamieszkałej na danej nieruchomości w przypadku zbierania selektywnego.
2) 10 zł od każdej osoby zamieszkałej na danej nieruchomości w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany.

6. Należy wskazać faktyczną liczbę osób zamieszkałych niezależnie od faktu zameldowania.
7. Obliczoną i wskazaną w poz.32 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania, w terminach do:                                  
do 15 marca  za I kwartał               do 15 maja za II kwartał                do 15 września  za III kwartał                      do 15 listopada za IV kwartał
w kasie Urzędu Gminy, w drodze inkasa(u sołtysa) lub na rach. bankowy Urzędu Gminy ( 98 9115 0002 0030 0300 0286 0002 ), w tytule 
podając ,,opłata za odpady” oraz adres nieruchomości  na której powstają odpady komunalne.

POUCZENIE :
1.   W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 33 lub wpłacenia  jej w niepełnej wysokości, niniejsza                           

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z  przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).

2.   Zgodnie z art. 6o  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.Dz.U z 2012r.poz 391 z późn.zm.) w razie nie złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 
w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 
uwagę uzasadnione szacunki.

3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze  decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi 
odsetkami.
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