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Poz. 5834
UCHWAŁA NR XI/61/2015
RADY GMINY PCIM
z dnia 2 października 2015 roku

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się następujące terminy składania deklaracji, o której mowa w § 1:
1) do 31 marca 2013 r. dla pierwszej deklaracji,
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie
nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/189/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie:
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Gminy Pcim z dnia 2 października 2015 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT Y ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
Miejsce składania: Urząd Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
□ – pierwsza deklaracja
□ – zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracja

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
□ – właściciel
□ – użytkownik wieczysty
□ – inny

□ – współwłaściciel
□ – zarządca nieruchomości

□ - najemca, dzierżawca
□ – posiadacz samoistny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko

Imię/imiona

Nr telefonu

Adres e-mail

Pesel

Adres zamieszkania:
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu/ Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY
KOMUNALNE
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu
Nr działki

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

F. OSWIADCZAM, ŻE:
□ – odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę niższą
□ – odpady komunalne gromadzone są w sposób nieselektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą
Na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje……………..osób
(należy podać liczbę mieszkańców)
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G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY
REPREZENTUJACEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
……………………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………………………….
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wykonania tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Poz. 1954 ze zm.)
2. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie do 31.03.2013 r., albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy
Pcim 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.
Objaśnienia:
1. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest
złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.
2. Opłatę można uiszczać w kasie urzędu Gminy Pcim, lub na rachunek bankowy. Nr rachunku będzie
podany do publicznej wiadomości.
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację do Wójta Gminy Pcim w terminie
do 31.03.2013r.
4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Pcim w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub
przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Pcim w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę
za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
7. Pełnomocnictwo – powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub
formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową 17,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

