
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 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) 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. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) 

Rada Gminy  Wręczyca Wielka 
uchwala: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w gminie Wręczyca Wielka, stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w gminie 
Wręczyca Wielka, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć: 

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku uwzględnienia 
w deklaracji mniejszej liczby osób niż liczba osób zameldowanych, dokument lub oświadczenie potwierdzające 
zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innymi lokalu niż miejsce zameldowania na terenie gminy Wręczyca 
Wielka, 

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku wykazania 
w deklaracji braku wytwarzania odpadów komunalnych, dokument lub oświadczenie potwierdzające 
likwidację, zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej itp. 

3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej 
oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 
dokument – mapa lub szkic terenu nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników. 

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie Gminy 
Wręczyca Wielka z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1 we Wręczycy Wielkiej w terminach: 

1) do 31 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji, 

2) w terminie, o którym mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach tj. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

3) w terminie, o którym mowa w art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach tj. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Prubant
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A 
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/UŻYTKOWNIKÓW
1
 NIERUCHOMOŚCI, 

NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W GMINIE WRĘCZYCA WIELKA
2
 

A OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI
3
 

Pierwsza deklaracja  TAK 

Zmiana danych zawartych we wcześniejszej deklaracji  TAK 

B DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (osoba fizyczna) 

Nazwisko: Imię 

PESEL            

Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu: Nr lokalu: Gmina: 

Telefon:  e-mail do kontaktu bieżącego: 

C 
DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (osoba prawna, jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej) 
Pełna nazwa: 

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

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………….…………… 

Pieczęć jednostki organizacyjnej: 

REGON            

Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu: Nr lokalu: Gmina: 

Telefon:  e-mail do kontaktu bieżącego: 

D 
INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I 

SUROWCÓW WTÓRNYCH
3
 

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 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu: Nr lokalu: Gmina: 

Wręczyca Wielka 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić. 

2 W przypadku wykorzystywania części nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej należy dodatkowo 

wypełnić „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na 

której nie zamieszkują mieszkańcy w Gminie Wręczyca Wielka”  
3 Znakiem X zakreślić właściwą odpowiedź. 
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admin
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Powiat: 

kłobucki 
Województwo: 

śląskie 

F 
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 zamieszkują następujące osoby 

(w przypadku budynków wielorodzinnych zamieszkiwanych przez więcej niż 10 osób proszę dołączyć listę zamieszkałych 

osób wraz ze szczegółowym adresem zawierającym numer zajmowanego lokalu mieszkalnego): 

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

5. ……………………………….. 
 

6. ……………………………….. 

7. ……………………………….. 

8. ……………………………….. 

9. ……………………………….. 

10. …… ……………………….. 
 

Liczba 

mieszkańców ……….…… osób/osoby 

Stawka opłat zgodnie z właściwą uchwałą Rady 

Gminy Wręczyca Wielka ……….  zł/miesiąc/osoba  

Opłata miesięczna za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ………..…… zł 

 

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

 
…………………..……………………………………………………………………. zł 

H WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. …………………………………………………………..……………….…………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczenie i podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania właścicieli 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 (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

2. Właściciel/użytkownik 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 bedących 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. Oplatę 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 średnia ilość 

odpadów komunalnych, powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.  

5. Zgodnie z uchwałą z dnia ………………….. Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr …………. do deklaracji należy 

dołaczyć następujące załączniki: 

a) dokument lub oświadczenie potwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innymi lokalu niż 

miejsce zameldowania na terenie gminy Wręczyca Wielka, 

b) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, 

dokument – mapa lub szkic terenu nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników. 

Część deklaracji do wypełnienia przez pracowników Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 

 

Data złożenia deklaracji ………………………………….. zarejestrowano pod Nr ………………………. 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę i podpis ………………………………………………………… 
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B 
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 KTÓREJ NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE W GMINIE 

WRĘCZYCA WIELKA 

A OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI
1
 

Pierwsza deklaracja  TAK 

Zmiana danych zawartych we wcześniejszej deklaracji  TAK 

B DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Pełna nazwa: 

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

 

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

 

………………………………………………………………………….…………… 

Pieczęć jednostki organizacyjnej: 

REGON            

Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu: Nr lokalu: Gmina: 

Telefon:  e-mail do kontaktu bieżącego: 

C 
INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I 

SUROWCÓW WTÓRNYCH
1
 

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 

D 
ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu: Nr lokalu: Gmina: 

Wręczyca Wielka 
Powiat: 

kłobucki 
Województwo: 

śląskie 

E 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYMI NA TERENIE NIEZAMIESZKAŁEJ 

NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI "D" DEKLARACJI 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części "D” niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w 

następujących pojemnikach: 

Pojemność Liczba pojemników 
Stawka opłat zgodnie z właściwą 

uchwałą Rady Gminy  
Razem  

………… dm3 

………… dm3 

…………. dm3 

………… dm3 

……….…… sztuk 

……….…… sztuk 
……….…… sztuk 

……….…… sztuk 

…………..  zł/miesiąc 

…………..  zł/miesiąc 

…………..  zł/miesiąc 

…………..  zł/miesiąc 

…………..  zł/miesiąc 

…………..  zł/miesiąc 

…………..  zł/miesiąc 

…………..  zł/miesiąc 

Sumaryczna opłata 

miesięczna za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ………… zł 

 

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

……………………………………………………………………………………………. zł 

                                                           
1
 Znakiem X zakreślić właściwą odpowiedź. 
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F WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. 
…………………………………………………………..……………….…………………………………………………………

….. 

2. 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………

… 

3. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

 

Oświadczenie i podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania właścicieli 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 (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych bedących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości, wlaściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. Oplatę 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 średnia ilość 

odpadów komunalnych, powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.  

5. Zgodnie z uchwałą z dnia ………………….. Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr …………. do deklaracji należy 

dołaczyć następujące załączniki: 

a) dokument lub oświadczenie potwierdzające likwidację, zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, 

b) dokument– mapa lub szkic terenu nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników. 

 

 

 

Część deklaracji do wypełnienia przez pracowników Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 

 

 

Data złożenia deklaracji ………………………………….. zarejestrowano pod Nr ………………………. 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę i podpis ………………………………………………………… 
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