
UCHWAŁA NR 122/XV/2016
RADY GMINY WŁODOWICE

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6n ust.1, art. 6m ust.1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 117/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały.

2. W § 3 dodaje się ust. 3. o treści:

„3. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa 
się w następujących formatach danych XML; DOC; RTF; CSV; TXT; GIF; TIF;BMP; JPG; PDF; ZIP. „

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alojzy Leśniak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 września 2016 r.

Poz. 4422



                                                                                                                  Załącznik nr 1 

                                                                                                                    do Uchwały Nr 122/XV/2016 

                                                                                                                                    Rady Gminy Włodowice 

                                                                                                                                               z dnia 30.08.2016r. 

DEKLARACJA 
 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
 
   

Podstawa prawna:           Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250). 
   

Składający:                      Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli , 

                                         użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych, i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub      

                                         użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością. 

                                                 

Miejsce składania:           Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice 
 

Organ, do którego składana 

jest  deklaracja:                Wójt Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice 
 

Termin składania:            - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca , 

                                         - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

                                         za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

    
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:   

    □    pierwsza deklaracja, …................................................................. 

                                                    (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty) 

       □    nowa deklaracja, data …............................................................... 

       □    korekta deklaracji, data ….............................................................    
                 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

Składający: 

       □    właściciel              □    współwłaściciel          □  użytkownik wieczysty      □    jednostka organizacyjna 

           □   osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu    □    inny podmiot władający nieruchomością 

Nazwisko i imię / pełna nazwa 

 

 

Imię ojca: ….................................,            Imię matki: ….................................  
(obowiązkowe, gdy brak nr PESEL) 

Numer PESEL 

 

 

Numer rachunku bankowego Numer telefonu: 

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

adres poczty elektronicznej: 

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

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

□  osoba fizyczna    □ osoba niebędąca osobą fizyczną 

 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta Numer/y działki: 
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D. DANE DO OKREŚLENIA SPOSOBU ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
 

      □  Selektywny                                □ Nieselektywny 

 
 

E.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI  JEDNORODZINNYMI 
 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:     ……….……… 
                                                                                                                                                                                                                    (liczba mieszkańców) 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy 

Włodowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

............................   zł/gospodarstwo/miesiąc 

Wysokość 2-miesięcznej opłaty (stawkę opłaty 

miesięcznej należy pomnożyć przez liczbę dwa) 

 

............................  zł/2 miesiące 
 

F.   OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI WIELORODZINNYMI 
 

 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy 

Włodowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  

  1)  ................................ x …...........   =  ................./miesiąc 
          (Ilość mieszkańców)                    (stawka )                   (Suma ) 
 

  2)  …............................ x …...........  = …............./miesiąc 
          (Ilość mieszkańców)                    (stawka )                    (Suma ) 

Wysokość 2 - miesięcznej opłaty (sumę miesięcznej 

opłaty należy pomnożyć przez liczbę dwa) 

 

                   ........................................  zł/2 miesiące 
 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 

 

 

 

       ………………………………………                                                 …………………..……………….. 
                              (miejscowość i 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 (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 599). 

2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Włodowice deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Włodowice 

nową deklarację w terminie 14 dni od daty zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynikającej ze zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub ze zmiany stawki takiej opłaty, w 

związku z przyjętym sposobem zbierania odpadów tj. przystąpienia lub odstąpienia od zbierania odpadów w sposób 

selektywny. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 

 

Objaśnienie: 

1) Pola jasne wypełnia składający deklarację. Deklaracje należy wypełnić komputerowo lub ręcznie. 

2) W przypadku wystąpienia w rubryce kilku kwadratów należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 
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