
Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2013 r.

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

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.1) ), art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 i poz. 
951 oraz z 2013 r. poz. 228) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152,  
poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 222, poz.1337) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, zobowiązani są składać pisemnie 
w Urzędzie Gminy Siemyśl: 

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, 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. 

§ 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 
Siemyśl w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. 

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

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.
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Załącznik  

do uchwały Nr ….…. 

Rady Gminy Siemyśl 

z dnia ………….  

 
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 poz. 391, z późn. zm.). 

Składający: Właściciel / współwłaściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Siemyśl.  

 
Termin składania: 
 
 
Miejsce składania: 

 
W terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznością mających wpływ na powstanie, 
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 
wysokość opłaty.     
                                                                                                                                                                                                                                 
Urząd Gminy Siemyśl, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 Nazwa i adres organu właściwego do złożenia deklaracji: 

Wójt Gminy Siemyśl, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 B1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x) 

���� 1. Deklaracja składana po raz pierwszy                           ����  2. Korekta / zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x) 

 

 

 
���� 3. Właściciel                  ����  4. Użytkownik wieczysty             ����  5. Współwłaściciel (należy podać wielkość udziału w lokalu…….) 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x) 

    ����  6. Osoba prawna         ����  7. Osoba fizyczna                         ����  8. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 
D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 9. Nazwisko 10. Imię 11. Imię ojca 

 12. Kraj  13.Województwo 14. Powiat  

  15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu 

 19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta 22. Telefon   

 23. Adres e-mail 24. PESEL  

D.3. ADRES DO KORESPODNENCJI 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

28. Gmina 29.Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 
 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 35. Telefon / adres e- mail 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

  36. Kraj  37. Województwo 38. Powiat 
 

 
   39. Gmina 40.Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 
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 43. Miejscowość 44. Kod pocztowy 45. Poczta 

    46. Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 

F. OŚWIADCZENIE 

 

 

47. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:      ………………………….. 
                                                                                                                                                                                          (należy podać liczbę mieszkańców) 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 

 
48. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………………. złotych* (słownie: ……………… 
 
………………………………………………………………………………………………………... złotych). 
 
* Wysokość opłaty ustala się mnożąc ilość zamieszkałych osób w gospodarstwie domowym przez stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO  
DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że:  

- na terenie nieruchomości której dotyczy niniejsza deklaracja, odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny (odpady będą 

segregowane), zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Siemyśl, 

- jednocześnie jestem świadomy, że nieprowadzenie segregacji, bądź prowadzenie jej niezgodnie z zapisami regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl, skutkuje koniecznością uiszczenia wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

- znana jest mi odpowiedzialność karna  skarbowa  za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

50. Imię i Nazwisko, podpis   

 

49. Miejscowość i data   wypełnienia 
deklaracji: 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

I. ADNOTACJE ORGANU  

 
Uwagi:  

 
 
 
Pouczenie: 

• W wypadku 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 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1015, z późn. zm.). 

• W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do 
danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Siemyśl 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. 

 
Objaśnienia: 
 

1. Pola deklaracji części A-H niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje ręcznie; dużymi drukowanymi 
literami; czarnym lub niebieskim kolorem. 

2. 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 do Wójta Gminy Siemyśl w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Właściciel nieruchomości do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest 
obowiązany dołączyć kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych z dotychczasowym przedsiębiorcą zgodnie z art. 11 
ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 152,  poz. 897, z późn. zm.). 
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