
UCHWAŁA NR XXX/196/2016
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 27 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr X/66/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 2180 oraz 4049) otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do uchwały niniejszej.

§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują 
ważność.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Świlcza

mgr Piotr Wanat
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Załącznik do uchwały Nr XXX /196/2016 
 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 października 2016 r. 

 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.,  
                             poz. 250 z późn. zm.). 
 

Składający:            Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczys-  
                            tych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub  
                            użytkowaniu a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 

Miejsce składania: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 
 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Świlcza 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ pierwsza deklaracja; □ korekta deklaracji; □ zmiana danych zawartych w deklaracji; □ wygaśnięcie obowiązku 

W przypadku korekty deklaracji podać przyczynę: 

 

 

 
 

B. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

Rodzaj posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ własność; □ najem; □ dzierżawa; □ użytkowanie wieczyste; □ zarząd; □ inne (podać): 

 

. 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

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

Nazwisko i imię / Pełna nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej 

 

Numer PESEL NIP* 

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Miejscowość 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 

 

Poczta Gmina 

Województwo  

 

Powiat Nr telefonu** 

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Nazwa miejscowości 

 

 

 

Nr domu/działki 

 
 

 

* Wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 
** Pole nieobowiązkowe 
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D. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2. niniejszej deklaracji, odpady będą gromadzone w 
sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ selektywny            □ nieselektywny  

 

E. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Liczba mieszkańców 
zamieszkałych 

na nieruchomości 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (w zł od osoby) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty 
wg wzoru 

A x B lub A x C  
zgodnie z informacją z części D 

Gromadzonymi 
w sposób selektywny 

 

Gromadzonymi 
w sposób nieselektywny 

 

A B C D 

 

 

   zł 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 

 

zł 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

miejscowość i data:  

 

podpis: 

 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 
 

Data przyjęcia deklaracji: Podpis przyjmującego deklarację: Podpis osoby dokonującej weryfikacji 
deklaracji: 

 
 

 

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 2016 r., poz. 599 ze zm.). 

2. Pod pojęciem właściciela nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.). 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi gminy Świlcza deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świlcza nową deklarację 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wielkości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

5. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel winien złożyć odrębne deklaracje dla 
każdej z nich. 

Objaśnienia: 
 

1. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora. Numer PESEL wpisują 
w deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 

2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korekty deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny 
korekty. 
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