
UCHWAŁA NR XV/104/12
RADY GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 9 listopada 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) RADA GMINY uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklaracje, o których mowa w & 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 
w Urzędzie Gminy Trzebieszów w terminie: 

1) do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji, 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie 
nieruchomości lub przystąpienia, bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. 

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Marek Izdebski
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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XV/104/12 

Rady Gminy Trzebieszów 

z dnia 09 listopada 2012 r. 

 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, 

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391/ 

Składający: Formularz przeznaczony dla  właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebieszów.  

Termin składania: - do 31 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji, 

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Miejsce składania:  Urząd Gminy Trzebieszów 21-404 Trzebieszów 

 

A. ORGAN  WŁAŚCIWY  DO  PRZYJĘCIA  DEKLARACJI 

1. WÓJT  GMINY  TRZEBIESZÓW 

21-404 TRZEBIESZÓW 

B. OBOWIĄZEK  ZŁOŹENIA  DEKLARACJI 
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji /zaznaczyć właściwy kwadrat/ 

 

 

PIERWSZA  DEKLARACJA             ZMIANA  DANYCH  ZAWARTYCH  W  PIERWSZEJ  DEKLARACJI 

C. SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ /zaznaczyć właściwy kwadrat/ 
3.                                                                                                         

WŁAŚCICIEL/                      UŻYTKOWNIK              ZARZADCA/                    

WSPÓŁWŁAŚCICIEL          WIECZYSTY                  UŻYTKOWNIK        

D. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ  
4. Osoba fizyczna  

 

 IMIĘ I NAZWISKO 

 

5. 

PESEL………………… 

 

6. 

NIP………………………………….. 

 

7. 

Nr telefonu………………………... 

 

8.DRUGIE IMIĘ 

 

9.DATA URODZENIA/DZIEŃ-MIESIĄC-ROK/          

 

10.IMIĘ OJCA 

 

11.IMIĘ MATKI 

 

ADRES  ZAMIESZKANIA 

12.KRAJ 

 

13.WOJEWÓDZTWO 

 

14.POWIAT 

 

15.GMINA 16.ULICA 

 

17.NR DOMU 

 

18.MIEJSCOWOŚĆ 

 

19.KOD POCZTOWY 

 

20.POCZTA 
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E. ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  

KOMUNALNE 
21.KRAJ 

 

22.WOJEWÓDZTO 

 

23.POWIAT 

 

24.GMINA 

 

25.ULICA 

 

26.NR DOMU 

 

27.MIEJSCOWOŚĆ 

 

28.KOD  POCZTOWY 

 

29.POCZTA 

 

30.NR EWIDENCYJNY  DZIAŁKI 

F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW  
31.Oswiadczam, iż odpady komunalne z nieruchomosci będą zbierane w sposób:/zaznaczyć właściwy kwadrat/ 

 
 

                                            selektywny                                    zmieszany  

 

G. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT 

32. 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części E deklaracji 

zamieszkuje …………osób /należy podać liczbę mieszkańców/ 

 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 

iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części E 

niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady 

Gminy Trzebieszów. 

 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 

…………..zł słownie złotych………………………………………………………. 

 

H. OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  SKŁADAJACEGO  DEKLARACJĘ/OSOBY 

REPREZENTUJACEJ  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ. 

Oświadczam,że są mi znane przepisyKodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności  za 

podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 

………………………………………..                                 ……………………………….. 

  /miejscowość i data/                                                              /czytelny podpis/ 

I. ADNOTACJE  ORGANU 

 

Data i podpis przyjmującego formularz. 

 

 

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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z 

późniejszymi zmianami/. 
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady 
komunalne. Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres 
nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu 
zbierania powstałych odpadów (odpady segregowane bądź zmieszane odpady komunalne). 

Po rozdysponowaniu deklaracji wśród mieszkańców gminy, właściciel nieruchomości jest obowiązany ją 
złożyć do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających  na danej nieruchomości właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych watpliwości co do danych 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 nieuchomościach o podobnym charakterze. 
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