
UCHWAŁA NR XXIX/223/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/252/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 stycznia 2014 roku 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/189/2013 w Żarkach z dnia 30 stycznia 2013 roku 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości

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 z pózn. zm.), art. 6m ust. 3, art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz. 250 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Podstawa prawna na 1 stronie załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVII/252/2014 otrzymuje 
brzmienie: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. 2016.250 z późn. zm.).

2. Punkt H załącznika nr 1 do uchwały Nr Nr XXXVII/252/2014 otrzymuje brzmienie: Zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922).wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Punkt 1 pouczenia załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVII/252/2014 otrzymuje brzmienie: Niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 
17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. 
poz. 599 z późń. zm.).

4. Punkt 8 pouczenia załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVII/252/2014 otrzymuje brzmienie: Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach określonych zgodnie z Uchwałą 
Nr XXVIII/216/2017 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nrXXIII/176/2016 
z dnia 12 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 marca 2017 r.

Poz. 1595



2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i Gminy Żarki oraz rozplakatowaniu jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy Żarki.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisława Nowak
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Załącznik nr 1 

do uchwały Rady Miejskiej w Żarkach 

Nr XXIX/223/2017 z dnia 27.02 2017 r 

 

Pola jasne wypełnia składający deklarację. Pola należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi 

literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

Podstawa prawna 

 

Składający 

 

 

Organ właściwy do 

przyjęcia deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz.U.2016.250 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. 

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację : 

URZĄD MIASTA i GMINY ŻARKI  , UL. KOŚCIUSZKI 15/17, 42-310 ŻARKI 

B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     Pierwsza deklaracja 

     Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian    _    -         -   _    ) 

C.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     Osoba fizyczna        Osoba prawna        Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej) 
 

 

 

PESEL: NIP: 

Nr Telefonu: REGON: 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta  
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Numer działki: 

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     zamieszkała             w części zamieszkała i w części niezamieszkała 

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
 (Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości/bloku* wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji 

zamieszkuje  ................. osób (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości). 

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości/bloku : (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  Będę prowadzić selektywną zbiórkę odpadów , 

  Nie będę prowadzić selektywnej zbiórki odpadów , 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi : 

 

……………..... x…………….. .....=…………………........ zł 

 

(słownie złotych : ..................................................................................................................................) 

 
(iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi określonej uchwałą Rady Miejskiej w Żarkach) 

3. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D niniejszej 

deklaracji wyposażona jest w kompostownik. 

(w przypadku zaznaczenia pozycji "Tak", proszę podać pojemność kompostownika) 

 TAK  NIE 

........... m3 
 

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ  

I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi 

nieruchomość, o której mowa w dziale D, a w części nieruchomość,  niezamieszkałą, na której wytwarzane odpady 

odbierane są przez podmiot prowadzący działalność na podstawie umowy) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji, odpady 

komunalne powstające w części niezamieszkałej odbierane są przez podmiot prowadzący działalność 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie umowy. 

G.ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 

1.  ............................................................................................................................. 

2.  ............................................................................................................................. 

3.  ............................................................................................................................. 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz.U.2016.922).wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

...............................................                                                               ……………………………. 
(miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis) 
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I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 

 

Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawia tytułu wykonawczego, zgodnie 

z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 599 z późń. zm.). 

2. Właściciel nieruchomości był obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy 

w Żarkach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 

marca 2013 roku lub 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca 

3. Właściciel nieruchomości jest również obowiązany złożyć deklarację 14 dni od dnia zmiany 

danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub 

przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.  

4. Właściciel nieruchomości jest także obowiązany złożyć deklarację 14 dni od dnia zmiany 

przez gminę wysokości stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zamienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

6. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 2 albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki określi 

w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze. 

7. Numer rachunku bankowego, na który uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez Urząd Gminy 

złożonej deklaracji. 

8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach określonych 

zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady Miejskiej z dnia 25.01.2017r. w sprawie zmian 

w uchwale nr XXIII/176/2016 z dnia 12 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Rady Miejskiej w Żarkach 

Nr XXIX/223/2017 z dnia 27.02 2017 r 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" 

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" 

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" 

xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" > 

   <wyr:OpisDokumentu> 

      <meta:RodzajDokumentu> 

         <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria> 

      </meta:RodzajDokumentu> 

   </wyr:OpisDokumentu> 

   <wyr:DaneDokumentu> 

      <str:Naglowek> 

         <str:NazwaDokumentu></str:NazwaDokumentu> 

      </str:Naglowek> 

      <str:Nadawcy> 

         <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika"> 

            <inst:Instytucja> 

               <inst:IdInstytucji> 

               </inst:IdInstytucji> 

               <inst:NazwaInstytucji>URZĄD MIASTA I GMINY W ŻARKACH</inst:NazwaInstytucji> 

               <adr:Adres> 

                  <adr:Miejscowosc>ŻARKI</adr:Miejscowosc> 

                  <adr:Wojewodztwo>ŚLĄSKIE</adr:Wojewodztwo> 

                  <adr:Kraj>MYSZKOWSKI</adr:Kraj> 

                  <adr:Budynek>15/17</adr:Budynek> 

                  <adr:Ulica>UL.   TADEUSZA KOŚCIUSZKI</adr:Ulica> 

               </adr:Adres> 

            </inst:Instytucja> 

         </meta:Podmiot> 

      </str:Nadawcy> 

   </wyr:DaneDokumentu> 

   <wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML"> 

      <wyr:Wartosc> 

         <wyr:NazwaDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ</wyr:NazwaDokumentu> 

         <wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu> 

         <wyr:PodstawaPrawna> 

            <wyr:NazwaPodstawy>Podstawa prawna</wyr:NazwaPodstawy> 

            <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016.250 z późn. 

zm.).</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy> 
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         </wyr:PodstawaPrawna> 

         <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci"> 

            <meta:Od>2017-02-14</meta:Od> 

            <meta:Do>2057-02-14</meta:Do> 

         </wyr:WaznoscWzoru> 

         <wyr:OpisWzoru>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ</wyr:OpisWzoru> 

      </wyr:Wartosc> 

   </wyr:TrescDokumentu> 

</wyr:Dokument> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 1595


		2017-03-08T11:05:50+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




