DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 9 lipca 2015 r.
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Poz. 3808
UCHWAŁA NR 0007.28.2015
RADY GMINY GOLESZÓW
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm) po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Goleszów uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w sekretariacie
Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów w terminie 14 dni:
1) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 0007.81.2013 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Bogusław Konecki
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Załącznik do Uchwały Nr 0007.28.2015
Rady Gminy Goleszów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Miejsce składania:
Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą
Urząd Gminy Goleszów , ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
Wójt Gminy Goleszów

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

□ 1. Pierwsza deklaracja –…………………………………………………………………………..
( wpisać datę powstania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi )

□ 2. Zmiana danych zawartych w deklaracji-…………………………………………………………….
(wpisać datę zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

□ 3. Korekta deklaracji: ………………………………….…………………………………………..
(wpisać okres którego korekta dotyczy, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia
przyczyny korekty – art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

□ 1. Osoba fizyczna □ 2. Osoba prawna □ 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
3. Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

□ 1. Właściciel □ 2. Współwłaściciel □ 3. Użytkownik wieczysty □ 4.Inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca)
□ 5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa
4. Imię i nazwisko* / Nazwa**

5. Numer PESEL/Identyfikator NIP***

6. Identyfikator REGON **

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
7. Kraj

8. Województwo

9. Powiat

10. Gmina

11. Ulica

12. Nr domu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy/ Poczta

16. E-mail/ Telefon

13. Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy/ Poczta

23. Numer działki

20. Nr lokalu
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D. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
24. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkuje: ……….……

(liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
….………………….………. X ………………………zł = ………………………….…………zł/ miesiąc
(liczba mieszkańców)
(stawka opłaty miesięcznej)
( wysokość miesięcznej opłaty)
25. Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zarejestrowana jest działalność gospodarcza
□ TAK

□ NIE

E. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
26. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela nieruchomości

27. Data wypełnienia deklaracji

28. Podpis (pieczęć)

F. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

G. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
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 2014r, poz. 1619 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Goleszów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi 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.
W razie niezłożenia deklaracji albo w uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w
drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty regulują
odrębne uchwały Rady Gminy Goleszów.

Objaśnienia:
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi,
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi,
***Numer PESEL wpisują właścicieli nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem
PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej, Identyfikator podatkowy NIP wpisują
pozostali właścicieli nieruchomości,

