
UCHWAŁA NR XXI/19/13
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 1 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r, Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Nowa Słupia uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .  

§ 2. 1. Ustala się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na dzień 15 marca 2013 r. 

2. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od 
dnia wystąpienia zmiany. 

3. Właściciel nowo zamieszkałej nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania pierwszego mieszkańca. 

4. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Nowa Słupia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Sylwester Kozłowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/19/13 
Rady Gminy Nowa Słupia 

z dnia 1 marca 2013 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). 
 

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 w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia. 
 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia. 
    

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □   korekta/zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 

                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok) 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

 

Składający: 

     □ właściciel               użytkownik                          posiadacz samoistny                  dzierżawca 

     □ współwłaściciel    □    użytkownik wieczysty       najemca                                     inny 
 

Nazwisko i imię / pełna nazwa 

 

 

Numer PESEL  Numer NIP  
 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

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 

Kod pocztowy Poczta Obręb/arkusz/numer działki 

 
 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
 

 

1. ILOŚĆ OSÓB – zamieszkujących nieruchomość: ……………….  

 

2. ILOŚĆ OSÓB – zameldowanych: ………………. 

3. Wyjaśnienie przyczyn różnicy pomiędzy liczbą osób wskazanych w punkcie 1 i 2 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW ( odpowiednie zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną możliwość ): 

 odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny ( papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, 

opakowania wielomateriałowe, pozostałe odpady zmieszane ) stawka opłaty wynosi: …….. złotych miesięcznie od 

gospodarstwa domowego 

 

 odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ( odpady komunalne nie poddane 

segregacji ) – stawka opłaty wynosi: …….. złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego. 

Czy na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik:     TAK       NIE 
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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 2005r., Nr 229, poz. 1945 ze zmianami). 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Nowa Słupia 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 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 do Wójta Gminy Nowa Słupia 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. 

4) Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowa Słupia  Nr … ……z dnia ………..w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  

opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, opłatę należy  uiszczać  bez wezwania miesięcznie do dnia 15 następnego 

miesiąca, po miesiącu, w którym zostały wytworzone odpady lub kwartalnie  do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 

listopada  na rachunek …………………… lub w kasie Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy  w 

Nowej Słupi z siedziba  

w Rudkach, ul. Górnicza 5 oraz przez inkasentów wybranych przez Radę Gminy Nowa Słupia. 

5) Deklarację należy złożyć w pokoju nr 1 Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowej Słupi  

z siedzibą w Rudkach, ul, Górnicza 5, w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowej Słupi  ul. Rynek 15, pocztą e-mail na adres 

ekologia@nowaslupia.pl lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres. 

6) Termin złożenia pierwszej deklaracji do 15 marca 2013r. 

 

 

D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 
 

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

E. ADNOTACJE ORGANU 
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, Rada Gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady komunalne. 
Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę 
osób zamieszkujących nieruchomość. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych 
odpadów (odpady segregowane bądź zmieszane odpady komunalne). 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 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. 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

Po przyjęciu niniejszej uchwały pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 15 marca 2013r. 
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