
UCHWAŁA NR XXVII/190/12
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 12 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U z 2012 poz. 391) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Oleśnica, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie 
niniejszejuchwały, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Oleśnica deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 
do dnia 31.01.2013 r. 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których w dniu wejścia w życie 
niniejszej uchwały, powstają odpady komunalne, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Oleśnica deklarację, 
o której mowa w § 1, w terminie do dnia 31.01.2013 r. 

3. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały: 

1) nie zamieszkują mieszkańcy; 

2) nie powstają odpady komunalne 

- zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Oleśnica deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych. 

4. 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3. Ustala się obowiązek dołączenia do pierwszej deklaracji następujących dokumentów potwierdzających 
dane zawarte w deklaracji: 

1) kopia umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

2) ostatni rachunek za wywóz odpadów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego 
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Przewodniczący Rady 

Jacenty Kawecki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/12 
Rady Gminy Oleśnica 
z dnia 12 grudnia 2012 r.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ 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
                                          (tekst  jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.).

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych              
                                          oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,                      
                                          a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:            Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica.

Organ właściwy                
do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy  Oleśnica.
Termin składania:             Pierwszy termin: 31 stycznia 2013r.
                                          W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca.
                                          W ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.
   

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

     □    pierwsza deklaracja

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….………
                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok)
Przyczyna korekty deklaracji:………………………………………………………………………………

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Składający:

       □ właściciel    □ współwłaściciel   □ najemca, dzierżawca □ użytkownik wieczysty  □ inny podmiot władający nieruchomością 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

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

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

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP**

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

Dzielnica Kod pocztowy Poczta

Obręb/arkusz/numer działki

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych

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

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….………… zł
             (liczba mieszkańców)                                                     (stawka opłaty)                                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł

(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne     gromadzone 

są:  ………..…………………………………………………….....................................................................

                                                                                                        (liczba i rodzaj pojemników)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

….………………….……….      X      ……………………...…      =      ………………………………….………… zł
       (miesięczna liczba pojemników)                                      (stawka opłaty)                                      (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  …………………..….……..…. zł

(słownie …………………………………………………………………………………………………..……….….....)

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość o której mowa           w  
pkt 1,  a w części nieruchomość, o której mowa w pkt 2.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają     w  

sposób określony w pkt 1 i 2. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

wynosi ………………………………………………………………..…..zł 
                                                                                      (należy wpisać sumę opłat z punktu 1 – 2)

 (słownie ………………………………………………………………………………………..……………………….. )

D.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady będą 
gromadzone w sposób selektywny 1) □TAK □NIE

E. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest 
w  kompostownik  (w  przypadku  zaznaczenia  pozycji  „TAK”,  należy  podać  pojemność 
kompostownia)

□TAK □NIE

             
                m3

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pouczony /a o odpowiedzialności karnej skarbowej z art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765) - podatnik,  
który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub 
zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega 
karze grzywny do 72 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne  z prawdą.

       ………………………………………                                                 …………………..………………..
                              (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis)

POUCZENIE:

1.Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954  
z późń. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2.Przez podpisanie  niniejszej  deklaracji  wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  dla  celów związanych z ustaleniem 
należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w razie  
niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  albo  uzasadnionych wątpliwościach co do danych  
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4.Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Oleśnica o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
5.W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy  
złożyć  nową deklarację  w terminie 14 dni  od dnia nastąpienia zmiany.  Opłatę za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi  w zmienionej  
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
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6.Jeżeli na terenie nieruchomości funkcjonują dwa lub więcej gospodarstw domowych, każdy użytkownik  tej nieruchomości wypełnia odrębną  
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.Dane  zawarte  w deklaracji  (w szczególności  o  podanej  liczbie  mieszkańców)  będą  weryfikowane na podstawie  danych  dostępnych  w 
Urzędzie Gminy.
8.Sposób zbierania  odpadów będzie  podlegał  bieżącej  kontroli.  W przypadku nie wywiązywania  się z obowiązku selektywnego zbierania  
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

OBJAŚNIENIA:

1)  Wypełniając  deklarację  należy  pamiętać  o  prawidłowym  wskazaniu  identyfikatora,  którym  obecnie  jest  numer  PESEL  lub  NIP.  
Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.

2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane 
w punktach 1, 2 i 3: 

Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo 
zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 1, D, E, F.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości,  stanowi iloczyn  liczby mieszkańców zamieszkujących  daną nieruchomość 
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.  

Punkt  2  -  dotyczy właścicieli  nieruchomości,  na  których  prowadzona  jest  wszelkiego  rodzaju  działalność  handlowa,  usługowa, 
rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np. ogródki działkowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 2, D, E, F.

Wyliczenie  miesięcznej  opłaty dla  tego  typu  nieruchomości,  stanowi  iloczyn  liczby wszystkich  pojemników o określonej  wielkości  - 
odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie Gminy dopuszcza się stosowanie następujących pojemników na odpady komunalne: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2,5 m³,KP-5,KP-
7.

Punkt 3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo 
zamieszkują  mieszkańcy  i  równocześnie  prowadzona  jest  wszelkiego  rodzaju  działalność  handlowa,  usługowa  lub  rzemieślnicza.  
Właściciele tych  nieruchomości  wypełniają  deklarację  w częściach  A, B,  C, D,  E, F.  Wyliczenia  miesięcznej  opłaty należy dokonać 
poprzez wypełnienie pkt 1 i 2 w części C, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3.

3)  Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.

4)   Składający  deklarację  zobowiązany  jest  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  dane  w  niej  zawarte.  Załącznikami  do  deklaracji,  
w szczególności są:
−kopia umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do pierwszej deklaracji,
−pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
−kopia umowy, w przypadku korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z wspólnego punktu gromadzenia  
odpadów,

5)Wypełniając  deklarację  należy  mieć  na  uwadze,  że  podmiot  wynajmujący  lub  dzierżawiący  lokal/pomieszczenia  na  nieruchomości  
zamieszkałej powinien:
−złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
−w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien poświadczyć       ten  
fakt, kopią umowy na wspólne korzystanie z pojemników (umowa stanowi załącznik do deklaracji).

1) Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem na papier,  
metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji.

ADNOTACJE ORGANU:
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