DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 23 czerwca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZK

Poz. 3457

Data: 2016-06-23 11:00:03

UCHWAŁA NR XV/144/16
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości:
1) na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Deklaracje składa się pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej, drogą pocztową lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Deklaracje składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych.
4. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji
określającej wysokość opłaty - właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971
z późn. zm.).
2. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).
3. Deklaracje przesyła się za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/246/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/144/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 17 czerwca 2016 r.

A

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
W GMINIE WRĘCZYCA WIELKA

Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Składający

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w
którym ustalono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu
obciążają wspólnotę mieszkaniową
Wójt Gminy Wręczyca Wielka

Organ
Termin
składania
Miejsce
składania
deklaracji

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie 14 dni
od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

Urząd Gminy Wręczyca Wielka
Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące złożenie deklaracji– zaznaczyć właściwy kwadrat „X”

A

PIERWSZA DEKLARACJA - data powstania obowiązku - (na podstawie art.6m ust. 1 ww. ustawy)
od dnia: ……… - ………… - …………………
NOWA DEKLARACJA - (na podstawie art.6m ust. 2 ww. ustawy)
od dnia: ……… - ………… - …………………
Okres którego korekta dotyczy:
KOREKTA
DEKLARACJI
Od dnia:
Do dnia:
WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU - (pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia*) –
od dnia: ……… - ………… - …………………

DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (w rozumieniu ww. ustawy – zaznaczyć właściwy
kwadrat „X” )

B

WŁAŚCICIEL

WSPÓŁWŁAŚCICIEL- liczba wszystkich współwłaścicieli: ………………..

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB
UŻYTKOWANIU

INNY PODMIOT
WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ
UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY

DANE SKŁADAJĄCEGO/ SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
Nazwisko
Imię
Imię ojca, matki
PESEL
Kod pocztowy, miejscowość
Ulica: Nr domu:
Telefon:
e- mail do kontaktu:

C

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej (np. Wspólnota Mieszkaniowa itp.)

Pełna nazwa:
…………………..………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………….
REGON:
Kraj:
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Telefon:
e-mail do kontaktu bieżącego:

Pieczęć jednostki organizacyjnej:

NIP:
Kod pocztowy:
Gmina:

INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH
- zaznaczyć właściwy kwadrat „X”
TAK
Na terenie nieruchomości surowce wtórne: papier, tworzywa sztuczne oraz szkło zbierane są selektywnie
D
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NIE
ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

E
Miejscowość:
Ulica:
Powiat: kłobucki

F
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Nr domu:

Kod pocztowy:
Nr lokalu:
Gmina: Wręczyca Wielka
Województwo: śląskie

OŚWIADCZENIE dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na
terenie zamieszkałej nieruchomości wskazanej w części "E" Deklaracji

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części "E" niniejszej deklaracji zamieszkuje (podać ilość osób): ................... os.
Stawka opłat zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy
Liczba mieszkańców -……….os.
Wręczyca Wielka - ……..zł/od osoby
(słownie)
Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami
…………..zł
…………………..………………… …..…zł
komunalnymi
G
1.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
…………………………………………………………..……………….……………………………………………………………..

Oświadczenie i podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej
do reprezentowania właściciela nieruchomości

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem
faktycznym
...........................................................
.....................................................
miejscowość, data
czytelny podpis
Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jdnolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 599).
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. 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 zobowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych, powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.
Część deklaracji do wypełnienia przez pracowników Urzędu Gminy Wręczyca Wielka
Zarejestrowano pod Nr ……………
Uwagi: ……………………………….
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/144/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 17 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
W GMINIE WRĘCZYCA WIELKA

B

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością, na której nie zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna:
Składający

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA
W terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty
Urząd Gminy Wręczyca Wielka
Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

Organ
Termin składania
Miejsce składania
deklaracji

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące złożenie deklaracji – zaznaczyć właściwy kwadrat „X”

A

PIERWSZA DEKLARACJA - data powstania obowiązku – (na podstawie art. 6m ust. 1 ww. ustawy)
od dnia: ……… - ………… - ……………..
NOWA DEKLARACJA - (na podstawie art. 6m ust. 2 ww. ustawy) – od dnia: …. - ……… - …………
Okres którego korekta dotyczy:
KOREKTA
DEKLARACJI
Od dnia:
Do dnia:
WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU –

od dnia: ……… - ………… - …………

DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (w rozumieniu ww. ustawy – zaznaczyć właściwy
kwadrat „X”)

B

WŁAŚCICIEL

INNY PODMIOT
WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ
UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY

WSPÓŁWŁAŚCICIEL - liczba wszystkich współwłaścicieli: .........

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE
LUB UŻYTKOWANIU

C

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pełna nazwa:
…………………..………………………………………………..…………………
REGON:
Kraj:
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Telefon:
e-mail do kontaktu bieżącego:

Pieczęć jednostki organizacyjnej:

NIP:
Kod pocztowy:
Gmina:

INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH
TAK
NIE
E
ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Gmina: Wręczyca Wielka
Powiat: kłobucki
Województwo: śląskie
OŚWIADCZENIE dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości
F
niezamieszkałej wskazanej w części "E" Deklaracji
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części "E" niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w następujących
pojemnikach):
Liczba
Stawka opłaty zgodnie z właściwą uchwałą Rady
Pojemność
Razem
pojemników
Gminy Wręczyca Wielka
3
…. …dm
D

Na terenie nieruchomości surowce wtórne: papier, tworzywa sztuczne oraz szkło zbierane są selektywnie

…. ….dm3
…. …dm3
…. …dm3
RAZEM
……………………………..
Sumaryczna opłata miesięczna za
………….. zł
(słownie) ……………………………………………………………..
gospodarowanie odpadami komunalnymi
G
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1.
…………………………………………………………..……………….……………………………………………………………..
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Oświadczenie i podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej do reprezentowania właściciela
nieruchomości

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze
stanem faktycznym
..........................................................
pieczęć
.....................................................
miejscowość, data
czytelny podpis
Pouczenie:
1. 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 2016 r. poz. 599).
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności na danej nieruchomości lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. 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 zobowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych, powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.
Część deklaracji do wypełnienia przez pracowników Urzędu Gminy Wręczyca Wielka
Zarejestrowano pod Nr ……………………….
Uwagi: ……………………………………………...

