
UCHWAŁA NR XXIX/174/2013
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Charsznica.

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) - 

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE: 
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Charsznica 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w sekretariacie 
Urzędu Gminy Charsznica w terminie: 

1) do 31 maja 2013 roku - dla pierwszej deklaracji, 

2) 14 dni od dnia o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), 

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 
nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku 
ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.

§ 2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną 
określone w odrębnej uchwale. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Charsznica Nr XXIV/144/2012 z dnia 16 grudnia 2012 roku, 
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Charsznica. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzyk
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Załącznik do Uchwały Nr  XXIX/174/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 kwietnia 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 ze zmianami ).
Składający:                       Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i       

porządku w gminach                     
Termin składania:             Termin składania pierwszej deklaracji do 31 maja 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania. W przypadku 

zaistnienia zmian 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.                                      
Miejsce składania:            Sekretariat Urzędu Gminy Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica
Organ właściwy                
do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica   
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

     □    pierwsza deklaracja

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….………
                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

       □    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□    właściciel,     □   współwłaściciel,     □   najemca, dzierżawca ,    □   użytkownik wieczysty,    □   posiadacz samoistny,      □   inny

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Imię ojca*Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Imię matki*

PESEL* Nr telefonu

REGON** Adres e-mail

C. 2. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI –   jeśli jest inny niż z C.3.
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. CZY NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C.3. NINIEJSZEJ DEKLARACJI KOMPOSTOWANE 
SĄ ODPADY BIODEGRADOWALNE ? 

□    TAK              □   NIE
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone                   
w sposób selektywny  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□    TAK              □   NIE

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Charsznica                 
w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

1 zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną                   
w części C.2. 

2                                              osoba/by

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 1. należy pomnożyć 
przez liczbę osób wskazaną w poz. 2.) 3  zł/miesiąc

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 3. należy pomnożyć przez 3 
miesiące)

4 zł/kwartał

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych                   
ze stanem faktycznym. 

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

G. ADNOTACJE ORGANU

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  (tekst  jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zmianami).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Charsznica 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 Charsznica 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) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe należy wnosić w terminie                     
do ostatniego dnia każdego kwartału na rachunek bankowy Urzędu Gminy Charsznica w Banku Spółdzielczym Wolbrom Oddział 
Charsznica  Nr 65 84500005 0030 0300 0013 0002.

Objaśnienia:

1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora PESEL lub REGON.
2) Punkt  C.1. wypełniają osoby fizyczne oraz podmioty typu: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy 

nieruchomości , itp.
3) Punkt C.2. i C.3. wypełniają wszystkie podmioty. 
4) Punkt E – miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami należy przyjąć zgodnie ze stawką uchwaloną przez radę gminy 

odrębną uchwałą, 
                      - liczba osób: należy podać faktycznie zamieszkałe osoby. 

                                                                                             
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
                                                                                                               Andrzej Pietrzyk
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