
 
 

UCHWAŁA ∗∗∗∗ NR XXXIII/227/2013 
RADY GMINY BABICE  

z dnia 25 stycznia 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) 
oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.   

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.   

3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości na usługi dodatkowe (płatne) tj. dzierżawa pojemników i odbiór odpadów 
zielonych z nieruchomości, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.   

4. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości na usługi dodatkowe (płatne) tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów 
budowlanych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.   

§ 2.  

1. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1,2 i 3, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Urzędu 
Gminy Babice w terminie:   

1) do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,   

2) w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca,   

3) w terminie do 14 dni, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji,   

4) w terminie do 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.   

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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2. Deklarację, o której mowa § 1 ust. 4 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Urzędu Gminy 
Babice na 10 dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi.   

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice.   

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.   

  
 Przewodniczący Rady Gminy Babice  

Wiesław Domin 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/227/2013   
Rady Gminy Babice   
z dnia 25 stycznia 2013 r.  
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Przewodniczący Rady Gminy Babice  
Wiesław Domin 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/227/2013   
Rady Gminy Babice   
z dnia 25 stycznia 2013 r.  
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Przewodniczący Rady Gminy Babice  
Wiesław Domin 
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Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/227/2013   
Rady Gminy Babice   
z dnia 25 stycznia 2013 r.  
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Przewodniczący Rady Gminy Babice  
Wiesław Domin 
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Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIII/227/2013   
Rady Gminy Babice   
z dnia 25 stycznia 2013 r.  
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Przewodniczący Rady Gminy Babice  
Wiesław Domin 
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Uzasadnienie 

- Art. 6. n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) - "Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego 
obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej 
wypełniania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
Uchwała zawiera także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji". Art. 40 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - 
„Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego 
obowiązujących na obszarze gminy". W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określa w drodze uchwały wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja jest składana przez właściciela 
nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady komunalne. Właściciel nieruchomości wypełniając 
deklarację podaje dane identyfikacyjne, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących 
nieruchomość i/lub ilość pojemników z odpadami komunalnymi. Ponadto, właściciel deklaruje wybór 
sposobu zbierania odpadów (selektywne, nieselektywne – zmieszane). Deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego na rzecz właściciela nieruchomości. W razie nie złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych, zawartych w deklaracji Wójt Gminy może przeprowadzić w razie potrzeby postępowanie 
wyjaśniające na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej a następnie w razie konieczności określić 
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości 
o podobnym charakterze.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Babice  
Wiesław Domin 
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