
UCHWAŁA NR 139/XXXVII/2013
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały 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  (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku 
z  art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U. z 2012 r, poz. 391 z późn.zm.)

Rada Gminy Opatów 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Opatów nr 132/XXXV/2013 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie  wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
wprowadza się następującą zmianę: 

1. Skreśla się §3, 

2. Dotychczasowe oznaczenie §4 i §5 otrzymuje oznaczenie odpowiednio jako §3 i §4. 

3. Załącznik do uchwały Rady Gminy Opatów nr 132/XXXV/2013 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie  wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA 

TERENIE GMINY OPATÓW 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) 
 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 

Organ właściwy do przyjęcia 
deklaracji: 
 

Wójt Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów 

Termin składania: Pierwszy termin składania do 30 kwietnia 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia 
zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w 
deklaracji 
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Gminy w Opatowie 

ul. T. Kościuszki 27 

42-152 Opatów 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji1): 

Pierwsza deklaracja
 

Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji
  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający
1)

: 

Osoba fizyczna
  

Osoba prawna
 

Jednostka nie posiadająca 
osobowości prawnej

  

Nazwisko i Imię / Pełna nazwa 
 
 

PESEL (osoby fizyczne) 

 

           
 

NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 

 

 
 

REGON (nie dotyczy osób fizycznych) 

 

 

Tytuł prawny do nieruchomości1): 

właściciel
 

współwłaściciel
 

użytkownik wieczysty

 

współużytkownik wieczysty

 

posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca).............................................................................................

 

inny (np. zarządca).........................................................................................................................................

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Kraj 
 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Ulica 
 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Nr telefonu 
 

 

Załącznik do uchwały  Nr  139/XXXVII/2013 

Rady Gminy Opatów z dnia 22 kwietnia 2013 

r. 
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D. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE2) 

Miejscowość 
 
 

Kod pocztowy 
 
 

Ulica Nr domu 
 
 

Nr lokalu 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D zamieszkuje następująca liczba osób:…….... 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób 1) 3): 

selektywny
 

zmieszany
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne poddawane są procesowi 
kompostowania. 

TAK
 

NIE
  

  
Miesięczna stawka opłaty za gospodarstwo określona w 
Uchwale Rady Gminy Opatów w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 4) 

1. 
 

zł 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w 
części D 

2. 
 
 

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 1 należy pomnożyć przez 
3 miesiące) 

4. 
 

zł/kwartał 

  

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
Niniejszą deklarację składam świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – „Kto, składając 
zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że podane 
przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/. 

 
 
 

............................................................................... 
(miejscowość, data) 

 
 

.....…………………………………………………... 
(czytelny podpis) 
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G. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
 
 
 

 
 
Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., 
Nr 229, poz. 1954 z poźn. zm.) 

 
 
 
 
 
 
1) Należy zaznaczyć właściwy kwadrat 
2) Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację 
3) Przy wyborze nie selektywnego (zmieszanego) sposobu zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę 

podstawową, a przy wyborze selektywnego sposobu zbiórki odpadów komunalnych  należy wybrać właściwą stawkę 
obniżoną. 

4) Stawki opłat określono w Uchwale Rady Gminy Opatów Nr 133/XXXV/2013 z dnia 6 marca  2013 r. 
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