DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 11 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
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Poz. 2135
UCHWAŁA NR XIX/131/2016
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodzisław
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2016r., poz. 446) oraz art. 6m ust. 1a i 1b oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250) Rada Gminy Wodzisław, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodzisław w brzmieniu ustalonym
odpowiednio w:
1) załączniku Nr 1 – dla nieruchomości zamieszkałych,
2) załączniku Nr 2 – dla nieruchomości niezamieszkałych.
§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w
życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/213/2012 Rady Gminy
Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Wodzisław.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzisław.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wodzisław
Stanisława Nowak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/131/2016
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 28 czerwca 2016r.
POLE JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE
DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Wodzisław

Miejsce składania:

Urząd Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28 – 330 Wodzisław

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.
W terminie 14 dni od wystąpienia zmiany danych określonych w
poprzednio złożonej deklaracji.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY WODZISŁAW
UL. KRAKOWSKA 6
28 – 330 WODZISŁAW
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):






Pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku opłaty ………………………)
Nowa deklaracja – zmiana danych (data zaistnienia zmian …………………...)
Korekta deklaracji (data ……………………)
Ustanie obowiązku uiszczenia opłaty (data ustania obowiązku ……………….)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):









Właściciel nieruchomości
Współwłaściciel
Posiadacz nieruchomości / użytkownik wieczysty
Najemca / dzierżawca
Wspólnota mieszkaniowa
Spółdzielnia mieszkaniowa
Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
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OSOBA FIZYCZNA

INNE
Imię i nazwisko*/
Nazwa
pełna*
(* niepotrzebne skreślić)

PESEL* (* dotyczy osób fizycznych, którym nadano NIP* (* dotyczy osób niebędącymi osobami
nr PESEL)

fizycznymi)

Adres zamieszkania / siedziba składającego deklarację
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

Nr lokalu

Adres e-mail

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY (wypełnić jeżeli
Gmina

jest inny niż adres zamieszkania)
Ulica

Nr domu

Nr lokalu
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Kod pocztowy

Poczta

Nr ewidencyjny działki, obręb ……………………………………………………………………

F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT (zaznacz właściwy kwadrat)
Oświadczam, że odpady będą zbierane i
odbierane w sposób:




Selektywny
Nieselektywny

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:
1. Zamieszkuje na stałe (podać liczbę mieszkańców) ……………………
2. Zamieszkuje czasowo (podać liczbę mieszkańców) …………. w okresie ……………
Miesięczna kwota opłaty
(liczba mieszkańców x stawka opłaty)

G. Oświadczam,

że
nieruchomość
wskazana
w
części
E
jest
wyposażona w kompostownik

………………………………………………..



TAK
………… kg



NIE

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i jest mi znana odpowiedzialność
karnoskarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego
wysokości oraz podanie danych niezgodnych z prawdą.

Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis

………….. - ………… - …………………..

………………………………………………

I. ADNOTACJE ORGANU
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POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz.
1619 z późń. zm.).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Wodzisław określa, w
drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dane
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.
Objaśnienie:
1) Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał
wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej
nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3) Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista pomyłka
pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej wcześniej deklaracji. Do korekty należy dołączyć pisemne
uzasadnienie przyczyn korekty.
4) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/131/2016
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 28 czerwca 2016r.
POLE JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE
DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:
Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
położonych na terenie Gminy Wodzisław
Urząd Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28 – 330 Wodzisław
W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
W terminie 14 dni od wystąpienia zmiany danych określonych w
poprzednio złożonej deklaracji.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY WODZISŁAW
UL. KRAKOWSKA 6
28 – 330 WODZISŁAW
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):






Pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku opłaty ………………………)
Nowa deklaracja – zmiana danych (data zaistnienia zmian …………………...)
Korekta deklaracji (data ……………………)
Ustanie obowiązku uiszczenia opłaty (data ustania obowiązku ……………….)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):





Właściciel / współwłaściciel
Użytkownik wieczysty / zarządca nieruchomości
Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ





OSOBA(Y) FIZYCZNA(E)
OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Nazwa pełna firmy /
Imię i nazwisko osoby
fizycznej
NIP* (* dotyczy osób niebędącymi osobami PESEL* (* dotyczy osób fizycznych, którym nadano
fizycznymi)

nr PESEL)
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Adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

Nr lokalu

Adres e-mail

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż siedziba)
Kraj
Województwo
Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY (wypełnić jeżeli
jest inny niż adres siedziby)
Gmina
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr ewidencyjny działki, obręb ……………………………………………………………………

F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
odpady komunalne gromadzone są w sposób




Selektywny
Nieselektywny

W następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników):






120l - ………………..
240l - ………………..
1100l - ………………
Kp-7 - ……………….

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
……………………… zł
Słownie złotych …………………………………………………………………………………….
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G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i jest mi znana odpowiedzialność
karnoskarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub
jego wysokości oraz podanie danych niezgodnych z prawdą.
Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)
Czytelny podpis
………….. - ………… - …………………..

………………………………………………

H. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz.
1619 z późń. zm.).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Wodzisław określa, w
drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dane
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.
Objaśnienie:
1) Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał
wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej
nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3) Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista pomyłka
pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej wcześniej deklaracji. Do korekty należy dołączyć pisemne
uzasadnienie przyczyn korekty.
4) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

