
UCHWAŁA NR I/4/2015
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia 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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm) i art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm) w związku z art. 7 ustawy z dnia 
20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 197 z 2011r. 
poz. 1172 zpóżn.zm) Rada Gminy Hażlach

postanawia:

§ 1. 1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik do uchwały

2. Ustalić, że deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
w Urzędzie Gminy Hażlach ul. Główna 57 – pok. nr 5 Sekretariat w terminie 14 dni od zamieszkania lub 
nastapienia zmiany.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/79/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego

 

PRZEWODNICZĄCA                                            
RADY GMINY

Bożena Bury

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 stycznia 2015 r.

Poz. 353



 

 

 

 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE  
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA  O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna:       Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                                 (Dz. U. z  2013r. , poz. 1399 z późn. zm.) 

Składający:                Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 

Termin składania:    14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia   

                                  nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Miejsca składania:    siedziba Wójta Gminy Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat, oraz wpisać datę zaistnienia ) 

             

         deklaracja składana po  raz pierwszy  - data powstania obowiązku opłaty ……………………… 
                                                                                                            wpisać datę zamieszkania pierwszego mieszkańca         
         zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji  z dniem …………………. 
       (wpisać datę  zmiany ilości mieszkańców  zamieszkujących nieruchomość,  datę zmiany sposobu gospodarowania odpadami)                                                                                                     

         wygaśnięcie obowiązku podatkowego z dniem …………………..  
       (wypełnić tylko pola dotyczące właściciela, adresu  nieruchomości oraz w  pkt. E wpisać przyczynę wygaśnięcia   

         obowiązku podatkowego) 

       korekta deklaracji  od ……………… do  …………………. 

      (zaznaczyć w przypadku podania błędnych danych w złożonej już deklaracji, a w pkt. E wpisać przyczynę korekty deklaracji)   

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

      Osoba fizyczna     osoba prawna    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej               

 

        właściciel                        współwłaściciel               zarządca           
        inny (np. użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, posiadacz zależny -  dzierżawca, najemca)      

        ………………………………………………..… 
Imię, nazwisko i data urodzenia w przypadku osób fizycznych /Pełna nazwa w przypadku osób prawnych i jednostek  

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

 

 

 

Numer Identyfikacji Podatkowej  (PESEL w przypadku osób fizycznych  objętych  rejestrem PESEL nieprowadzących  działalności 

gospodarczej lub niebędących  zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub NIP w przypadku pozostałych podmiotów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania / Adres siedziby składającego deklarację 

Kraj 

 

 

Województwo 

 

Powiat  

 

Gmina 

 

Ulica Numer domu / numer lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

numer telefonu   adres e-mail  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/4/2015
Rady Gminy Hażlach
z dnia 21 stycznia 2015 r.
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(wypełnić w przypadku, gdy adres nieruchomości jest inny niż adres zamieszkania składającego deklaracje) 

Gmina 

 

Miejscowość  

 

Ulica  

  

 

Numer domu/ lokalu lub numer działki w 

przypadku braku numeru nieruchomości 

 

 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w  deklaracji zamieszkuje  …..….   mieszkańców   

  a odpady: 

       segreguję  

       nie segreguję   

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty w złotych od mieszkańca za miesiąc, określona w uchwale 

Rady Gminy Hażlach, uzależniona od sposobu gospodarowania odpadami. 

D1 

zł 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  D2  
 mieszkańców 

Wysokość miesięczna opłaty (stawkę opłaty należy pomnożyć przez 

liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) D3=D1xD2  

D3 

zł/miesiąc   

E.  UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

F. ZAŁĄCZNIKI  

 

 

 

POUCZENIE  

W przypadku nie wpłacenia w terminach ustalonych w uchwale Rady Gminy Hażlach
6.)

  kwot opłaty z części D, 

pozycji D3 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. z 2012r., poz. 1015 z późn.zm.). 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane dane są zgodne z rzeczywistością 

Imię 

 

Nazwisko  

 

 

Data wypełnienia 

 

Podpis składającego /osoby reprezentującej składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU 
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OBJAŚNIENIA 

1. Pierwszą deklarację należy złożyć 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, opłatę w 

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana 

2. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

3. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania 

odpadów była świadczona 

4. Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy  należy złożyć odrębną deklarację 

5. Niezłożenie deklaracji w terminie, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, spowoduje wydanie przez 

Wójta Gminy decyzji określającej wysokość opłaty. 

6. Opłatę należy uiszczać kwartalnie tj. za styczeń, luty, marzec do 15 kwietnia, za kwiecień, maj, czerwiec do 15 lipca, za 

lipiec, sierpień, wrzesień do 15 października, za październik, listopad, grudzień do 15 stycznia. 

7. Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na numer indywidualnego rachunku bankowego, który 

właściciel nieruchomości otrzyma po zweryfikowaniu przez Urząd Gminy złożonej deklaracji. 

8. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to osoby o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399 z późn.zm.).  

9. Wójt Gminy informuje o prawie dostępu do danych osobowych zawartych w deklaracji oraz prawie do ich poprawiania 

zgodnie z art. 24. ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr. 101, poz. 

926 z późn.zm.). 
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