UCHWAŁA IV/34/2014
RADY GMINY HAŻLACH
z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.
594 z późn.zm.) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) Rada Gminy Hażlach
uchwala
§ 1.
1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Rady Gminy Hażlach nr IX/79/2012 w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy Hażlach z dnia
4 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Krehut
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Załącznik do Uchwały Nr IV/34/2014
Rady Gminy Hażlach
z dnia 4 czerwca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
RADY GMINY HAŻLACH
z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) ogłasza się w załączniku
do obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr IX/79/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2013r., poz. 323) z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych:
1) Uchwałą Nr IV/37/2013 Rady Gminy Hażlach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr
IX/79/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2013 r., poz. 4723).
2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje §2 i 3 Uchwały Nr IV/37/2013 Rady Gminy Hażlach z dnia
26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego
z 2013r., poz. 4723), które stanowią: ”§2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach. §3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Krehut
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Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Hażlach
z dnia 4 czerwca 2014 r.
Uchwała nr IX/79/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca
2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2011r. Nr. 152, poz. 897), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Hażlach
postanawia
§ 1.
1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik do uchwały1).
2. Ustalić termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy do dnia 15 marca
2013 roku.
3. Ustalić, że miejscem składania deklaracji będzie sekretariat – pokój nr 5, Urzędu Gminy Hażlach,
ul. Główna 57, 43 – 419 Hażlach.
4. Określić, że dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust.1 będą
dokumenty stwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju, lub innym lokalu niż miejsce zameldowania na
terenie Gminy Hażlach z wyłączeniem osób, które dopełniły obowiązku meldunkowego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.
§ 3.
Traci moc Uchwała nr VII/56/2012 Rady Gminy Hażlach za dnia 30 października 2012 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowaniu odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

1) Załącznik

zmieniony uchwałą Nr IV/37/2013 Rady Gminy Hażlach z nia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały
nr IX/79/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.
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Załącznik do Uchwały Nr IX/79/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 20 grudnia 2012r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:
Organ właściwy do
złożenia deklaracji

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012r. poz. 391 z późn. zm)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości na którym zamieszkują
mieszkańcy
Wójt Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

deklaracja składana po raz pierwszy
data powstania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ……………………………
zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji
data zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ……………………………..
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej)

PESEL

NIP

fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące
działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług)

(w przypadku pozostałych podmiotów)

(osoby

Tytuł prawny do nieruchomości (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
współużytkownik wieczysty
posiadacz samoistny
współposiadacz samoistny
posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)
współposiadacz zależny
inny (np. zarządca)
Adres zamieszkania / Adres siedziby składającego deklarację
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu / numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy, poczta

Numer telefonu i adres e-mail (dane nieobowiązkowe)
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

(wypełnić w przypadku, gdy adres nieruchomości jest inny niż adres zamieszkania składającego deklaracje)
Uwaga dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć odrębną deklarację
Miejscowość
Ulica

Numer domu/ numer lokalu

Kod pocztowy, poczta

Numer/y działki (wypełnić tylko w przypadku braku
numeru nieruchomości)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w deklaracji zamieszkuje ………………………
mieszkańców ( należy podać liczbę mieszkańców, w tym również zamieszkałych we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach
mieszkaniowych)

D. SPOSÓB GOSPODAROWANIA ODPADAMI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
Na terenie mojej nieruchomości:
odpady gromadzę selektywnie (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale, odpady biodegradalne)
nie gromadzę odpadów selektywnie
zagospodarowuję odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, odpady ogrodowe, odpady
zielone) w ilości ……………m3/rok
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty w złotych od mieszkańca za miesiąc, określona w
uchwale Rady Gminy Hażlach, uzależniona od sposobu
gospodarowania odpadami.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (podana w części
C deklaracji)

E1

Wysokość miesięczna opłaty (stawkę opłaty należy pomnożyć przez
liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) E3=E1xE2

E3

Kwota opłaty z pkt. E3 zaokrąglona do pełnych złotych

E4

……..………………………..zł
E2

………………….mieszkańców
…..………………….zł/miesiąc
…………………….zł/miesiąc*

w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a
końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych

Wysokość kwartalna opłaty (miesięczną opłatę należy pomnożyć
razy 3 miesiące) E5=E4 x 3 miesiące

E5

…….……………… zł/kwartał

F. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić załączane dokumenty potwierdzające stałą

nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości,
w przypadku składania pierwszej deklaracji należy dołączyć kopię umowy z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów )

1. …………………..…………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………….

Id: 74562753-5D49-422B-B1F3-2C5F6574E140. Podpisany

Pouczenie
*W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot opłaty z części E, pozycji E4 lub
wpłacenia ich w niepełnej wysokości deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji ( Dz.U. z 2012r., poz. 1015).
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ REPREZENTUJĄCEGO
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis składającego /osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA
1. Pierwszą deklarację należy złożyć do 15 marca 2013 roku i w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty, w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
2. Do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć
kopię dotychczasowej umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów.
3. Niezłożenie deklaracji w terminie, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych,
spowoduje wydanie przez Wójta Gminy decyzji określającej wysokość opłaty.
4. Kwotę opłaty z pkt. E3 należy zaokrąglić do pełnych złotych zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja
podatkowa – w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych
5. Opłatę należy uiszczać kwartalnie tj. za styczeń, luty, marzec do 15 kwietnia, za kwiecień, maj, czerwiec do
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15 lipca, za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 października, za październik, listopad, grudzień do 15 stycznia.
6. Wysokość opłaty wyliczona w punkcie E5 deklaracji dotyczy kwartałów w których nie nastąpiła zmiana
wysokości opłaty.
7. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.
8. Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na numer indywidualnego rachunku
bankowego, który właściciel nieruchomości otrzyma po zweryfikowaniu przez Urząd Gminy złożonej
deklaracji.
9. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to osoby o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13
września 1996 roku. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn.zm.).
10. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej winni dołączyć
do deklaracji plan sytuacyjny lub mapę w skali 1:500 z zaznaczeniem miejsc lokalizacji pojemników na
odpady.
11. Wójt Gminy informuje o prawie dostępu do danych osobowych zawartych w deklaracji oraz prawie do ich
poprawiania zgodnie z art. 24. ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r. nr. 101, poz. 926 z późn.zm.).
UWAGA
W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2013 roku nowych przepisów regulujących gospodarkę odpadami
komunalnymi, właściciele nieruchomości winni wypowiedzieć dotychczasowe umowy na wywóz odpadów ze
skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.
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