
 

UCHWAŁA NR XX/141/13 

RADY GMINY śOŁYNIA 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
 

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

 
Rada Gminy śołynia 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z objaśnieniami dotyczącymi 
sposobu jej wypełnienia. 
2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 2. 
 
Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złoŜyć w Urzędzie 
Gminy w śołyni, ul. Rynek 22, w terminie: 
1) do 31 marca 2013 roku – dla pierwszej deklaracji, 
2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób 
zamieszkałych na terenie nieruchomości. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śołynia. 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XX/141/13 Rady Gminy śołynia 
z dnia 30 stycznia 2013 r. 

 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.). 

Składający Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach 
administracyjnych Gminy śołynia, przez których rozumie się takŜe 
współwłaścicieli oraz uŜytkowników wieczystych. 

Termin składania W terminie do 31 marca 2013 r., a takŜe w terminie 14 dni od zaistnienia 
okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięciu obowiązku 
uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość 
opłaty. 

Miejsce składania Urząd Gminy w śołyni, ul Rynek 22, 37-110 śołynia 

 
 

Uwaga! Deklarację naleŜy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie 
wielkimi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

 
SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę 

ZARZĄDZAJĄCY NIERUCHOMO ŚCIĄ 
 

NaleŜy wybrać jedną moŜliwość wstawiając w kratkę znak „x”. 
 
 

         właściciel                          współwłaściciel                    uŜytkownik wieczysty 
 

Imię i nazwisko 
 
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

ADRES / SIEDZIBA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

Kraj 
……………………..…………. 

Województwo 
………………………………... 

Powiat 
………………………………... 

Gmina 
………………………..………. 

Ulica 
………………………………... 

Nr domu 
……………… 

Nr lokalu 
……………… 

Miejscowość 
…………………………..……. 

Kod pocztowy 
………………………………... 

Poczta 
………………………………... 

   



ADRES NIERUCHOMO ŚCI 
NaleŜy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne. 

Kraj 
………………………………... 

Województwo 
………………………………... 

Powiat 
………………………………... 

Gmina 
………………………………... 

Ulica 
………………………………... 

Nr domu 
……………… 

Nr lokalu 
……………… 

Miejscowość 
………………………………... 

Kod pocztowy 
………………………………... 

Poczta 
………………………………... 

RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW  

 
NaleŜy wybrać jedną moŜliwość wstawiając w kratkę znak „x”. 

 
odpady komunalne zbierane w sposób selektywny  

 
odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny  

        

LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

W kratk ę poniŜej naleŜy wpisać liczbę gospodarstw domowych prowadzonych na terenie 
nieruchomości w kaŜdym lokalu mieszkalnym i budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę samodzielnie zamieszkującą lokal bądź osoby 
zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu i prowadzące wspólne gospodarstwo. 
        
              Liczba gospodarstw domowych 
  

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami liczona jest  jako iloczyn liczby 
gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty ustalanej 
odrębną uchwałą Rady Gminy śołynia, publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego oraz na stronach internetowych Gminy śołynia. 

POUCZENIE 

• Zgodnie z uchwałą Rady Gminy śołynia w sprawie ustalenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi weryfikacja informacji podanych deklaracji będzie 
prowadzona na podstawie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. 

• Zgodnie z uchwałą Rady Gminy śołynia w sprawie ustalenia  deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości deklarujący, ze na 
terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone Ŝadne gospodarstwo 
domowe, składa dodatkowe oświadczenie potwierdzające ten stan. 

• PowyŜsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 
 
 
 

…................................................................................. 
                                            (data i czytelny podpis składającego deklarację) 

 

 

 

 
 


