
UCHWAŁA NR NR XXVIII/168/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i 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. nr 
152, poz. 897) 

Rada Miejska w Kołaczycach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kołaczyce, obejmujący 
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Właściciele wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Kołaczyce zobowiązani są do 
złożenia w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach ul. Rynek 1 wypełnioną deklarację.: 

1) pierwszą należy złożyć w terminie do 31.01.2013 r. 

2) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstawania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych 

3) kolejną od w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) tytuł prawny do nieruchomości, 

2) zaświadczenie ze szkoły/uczelni (ksero ważnej legitymacji lub indeksu) 

3) umowa o pracę za granicą 

4) oświadczenie o niezamieszkiwaniu danej osoby. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kołaczyc. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kołaczycach 

Stanisław Dunaj
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1. PESEL: NIP:

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

2. Dzień – Miesiąc – Rok
…….. / ..……. / ………….

DEKLARACJA – NR ……………………….
O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIEODPADAMIKOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391)
Składający: Właściciel nieruchomości - w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Termin składania wypełnionej deklaracji : 1. Pierwsza w terminie do 31.01.2013 r.
2. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów.
3. Kolejną w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Organ właściwy do złożenia deklaracji: BURMISTRZ KOŁACZYC
A.MIEJSCE ZŁOŻENIADEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedzibyorganu, do którego należy złożyć deklarację:

URZĄD MIEJSKIW KOŁACZYCACHUL. RYNEK 1 38 – 213 KOŁACZYCE
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIADEKLARACJI
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy )

I_I złożenie pierwszej deklaracji I_I korekta deklaracji data zaistnieniazmian……. / …… / …………..

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANYDO ZŁOŻENIADEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy )

I_I właściciel,współwłaściciel I_I użytkownik, posiadacz nieruchomości, najemca, dzierżawca I_I Inny

D. DANE SKŁADAJĄCEGODEKLARACJĘ
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy)
I_I osoba fizyczna I_I osoba prawna I_I jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
7. Nazwisko 8. Pierwsze imię, drugie imię 9. Nazwisko rodowe

10. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 11. Imię ojca 12. Imięmatki

13. Nr telefonu kontaktowego 14. Adres e-mail

15. Pełna nazwa podmiotu w przypadku terenów niezamieszkałych

E. OZNACZENIENIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ,NA KTÓREJ POWSTAJĄODPADYKOMUNALNE [1]

16. Gmina 17. Miejscowość 18.Nr domu / nr lokalu 19. Kod pocztowy 20. Poczta

F.ADRES DO KORESPONDENCJI
21. Kraj 22. Województwo 23. Powiat

24. Gmina 25. Miejscowość 26. Nr domu / nr lokalu

27. Ulica 28. Kod pocztowy 29. Poczta

G. OŚWIADCZENIE ( zaznaczyć właściwy) [2]
Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości:

1. Wskazanej w części E I_I będą zbierane w sposób: I_I selektywny I_I nieselektywny( jako odpady zmieszane )

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/168/2012
Rady Miejskiej w Kołaczycach
z dnia30 listopada2012r.

POLA WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
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H. OPŁATAZAGOSPODAROWANIEODPADAMIKOMUNALNYMI - dotyczy nieruchomości zamieszkałych
wskazanych w części E

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Kołaczycach w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o
określonej pojemności [3]

30. zł / za 1 osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E 31.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z pozycji 30 należy pomnożyć przez
liczbę osób wskazaną w poz. 31)

32. zł / na miesiąc

[1]Dla każdejnieruchomościnależyzłożyć odrębnądeklarację.
[2]Sposób zbieraniaodpadówkomunalnychbędziepodlegałkontroli.W przypadkustwierdzenianiewywiązywaniasię z obowiązkuselektywnego
zbieraniaodpadówBurmistrz Kołaczycnaliczyw drodzedecyzji opłatęza odbieranieodpadówzmieszanych,wraz z zaległymiodsetkami.
[3]W przypadkunieselektywnegozbieraniaodpadówkomunalnychnależywybrać stawkęopłatyza odpadynieselektywne,a przy wyborzezbiórki
odpadóww sposób selektywnynależywybrać stawkęopłatyza odpadyselektywne.

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJDEKLARACJĘ
Oświadczam, że znane mi są przepisyKodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
33. Miejscowość, data 34. Czytelnypodpis (z podaniem imienia i nazwiska )

J. ADNOTACJEORGANU

POUCZENIE:
1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wymienionej w poz. 37 / 41 lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa .
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ – wójt, burmistrz, prezydent miasta
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnia ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnych
charakterze.
4. W przypadku nieruchomości, które spełniają warunki określone w części E oraz F stosuje się zasadę sumowania
należności opłat określonych w części I oraz J zgodnie z art. 6 j ust.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
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