
UCHWAŁA NR IX/90/15
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od  
domku  letniskowego  lub  od  innej  nieruchomości  wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno – 

wypoczynkowe

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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 n  w związku z art. 6j  ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1399 z poźn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o  wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe,  stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracja o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w  
Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka  pisemnie  lub  w  formie  elektronicznej w terminie:

1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14  dni  od  dnia  zmiany  będących  podstawą  ustalenia  nowej  opłaty  za  gospodarowanie         odpadami  
komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant
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Załącznik

do Uchwały Nr IX/90/15

z dnia 27 listopada 2015 r.

C
Urząd Gminy Wręczyca 
Wielka 
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 
Wręczyca Wielka ..…         …….       …….

miejsce składania deklaracji miejscowość dzień   miesiąc     rok

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

A OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI*

Pierwsza deklaracja TAK       NIE*

Zmiana danych zawartych we 
wcześniejszej deklaracji 
Data powstania zmiany danych 
zawartych w poprzedniej 
deklaracji 
………………………………
…………….

TAK       NIE*

B DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (osoba fizyczna/prawna*)
Nazwisko: Imię:

PESEL /REGON*
Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Gmina:

Telefon: e-mail do kontaktu bieżącego:

C SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ*

              Dla domków letniskowych*                                             Dla rekreacyjno-wypoczynkowych*

              Właściciel
              
              Współwłaściciel

              Najemca, dzierżawca
  
             Posiadacz samoistny

D INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW 
WTÓRNYCH*

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

TAK

NIE

Na terenie nieruchomości 
odpady biodegradowalne 
poddawane są procesowi 
kompostowania

TAK

NIE

E
ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI 

LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA 
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Miejscowość: Kod pocztowy:

Ulica: Nr domu: Gmina: Wręczyca Wielka
Powiat:          Kłobucki Województwo:                 Śląskie

F
WYSOKOŚĆ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ROCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W 
CZĘŚCI "E" DEKLARACJI

Wysokość ryczałtowej  opłaty rocznej wynosi*:

                        Odpady  zbierane są w sposób selektywny. Wysokość opłaty ryczałtowej rocznej wynosi       ……….........zł

                         Odpady  zbierane są w sposób nieselektywny. Wysokość opłaty ryczałtowej rocznej wynosi   ..…….........zł

          …..…………………………………………………………………..                           …………………………………………
                                     (miejscowość  - data)                                                                                      ( czytelny podpis)
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Pouczenie:
• W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia 

jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie 
z ustawa z 17czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn.zm.).

• w  przypadku  nie  złożenia  deklaracji  w  podanym  terminie  albo  uzasadnionych  wątpliwościach  co  do  danych 
zawartych w deklaracji wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ADNOTACJE ORGANU

• w  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  właściciele,  współwłaściciele,  użytkownicy  nieruchomości  zobowiązani  są  do  złożenia 
nowej deklaracji w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany.

*znakiem X zakreślić właściwą odpowiedź
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