
UCHWAŁA NR XVIII/138/2016
RADY GMINY CZERNICHÓW

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy 
Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czernichów, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część 
roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 pkt. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie 
Gminy Czernichów z siedzibą w Tresnej, ul. Żywiecka 2 w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) 14 dni od momentu powstania pierwszych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 
określającej wysokość opłaty, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 3. Upoważnia się  Wójta Gminy Czernichów  do uzupełnienia wzoru deklaracji o stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Czernichów ustalonej odrębną uchwałą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 5. Traci moc uchwała nr V/36/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 6807



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Badan

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 6807



 

 

 

 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

1. NR EWIDENCYJNY 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE 

LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – 

WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

Podstawa prawna: 

 

Składający:  

 

Termin składania: 
 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250). 

Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

Pierwszy termin składania do 30.04. 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 

dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
Urząd Gminy Czernichów z siedzibą w Tresnej 

ul. Żywiecka 2, 
34- 311 Czernichów 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy 
3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   pierwsza deklaracja (data obowiązku powstania opłaty ____-____-______) 
   korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ____-____-______) 

3.1. Przyczyna złożenia korekty*(pole  nieobowiązkowe): 
   zmiana danych w deklaracji        

   zmiana sposobu zbierania odpadów  

   inna przyczyna ………………………………………………………………………………... 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
   właściciel nieruchomości           najemca, dzierżawca             użytkownik wieczysty 
   współwłaściciel                          zarządca nieruchomości        inny 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

5. Nazwisko 

 

6. Imię 

7. Numer telefonu*(pole  nieobowiązkowe) 

 
8. Adres e-mail*(pole  nieobowiązkowe) 

 

9. PESEL  

           
 

D.2.  DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne  
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/138/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 9 grudnia 2016 r.
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10. Ulica 

 

11. Nr domu 12. Nr lokalu 

13. Miejscowość 

 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z D.3. 

14. Kraj 

 

15. Województwo 16. Powiat 

17. Gmina 

 

18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 

 

22. Kod pocztowy 23. Poczta 

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

24. Oświadczam, że odpady powstające na nieruchomości wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji 
będą zbierane  

w sposób:             selektywny           nieselektywny 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI: 

F.1. Wyliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty od jednego obiektu 25.                               zł 

Liczba obiektów znajdujących się na nieruchomości 26. 

Suma rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (kwotę  z poz. 25 należy pomnożyć przez liczbę obiektów wskazaną 

w poz. 26) 

27.                               zł 

F.2. Ustalenie rocznej ryczałtowej stawki opłaty dla innych  nieruchomości, w których jest 

prowadzona działalność gospodarcza, polegająca na wynajmie miejsc noclegowych, dla których: 

  nie przekracza 5 miejsc noclegowych 28.                            zł 

 nie przekracza 10 miejsc noclegowych 29.                            zł 

 nie przekracza 15 miejsc noclegowych 30.                            zł 

 nie przekracza 20 miejsc noclegowych 31.                            zł 

Łączna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok 
(do kwoty z poz. 27 należy dodać kwoty wykazane z poz. 28 - 31) 

32. 

zł 

33. Data 

 

34. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 
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POUCZENIE 

W przypadku nie wypłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 32 lub wpłacenia jej w 

niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 

przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 299, 

poz. 1954 ze zm.). 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej 

ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

G. ADNOTACJE ORGANU 
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