
UCHWAŁA NR XXI/155/2012
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 1 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)i art. 6n ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), i art. 12 
w zw. z art. 10 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) Rada Gminy Fałków uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 
w Fałkowie: 

1) w terminie do dnia 15 lutego 2013 r. – pierwszą deklarację, 

2) w terminach, o których mowa w art. 6m ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
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Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr                                                                                                                                                    
Rady Gminy w Fałkowie                                                                                                        
z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 
DEKLARACJA  O  WYSOKO ŚCI  OPŁATY   ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI                                               

KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna:      Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 
Składający:                    Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek     

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władające 
nieruchomością  

Termin składania:        W terminie czternastu dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych 

Miejsce składania:      URZĄD GMINY W FAŁKOWIE 
 
A  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 
  WÓJT GMINY  FAŁKÓW 
  UL.  ZAMKOWA 1 A                                                                                                                                                                                                                          
26 – 260 FAŁKÓW 

 

 
B   DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę (zaznaczyć właściwą pozycję) 

 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą pozycję) 

□ 1. osoba fizyczna                    □ 2. osoba prawna                    □ 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej      
         
                     
 □ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej               
                                         

Ffff  5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą pozycję) 
 
     □ 1. właściciel               □ 2. współwłaściciel               □ 3.  posiadacz samoistny               □ 4. współposiadacz samoistny 
 
 
       □ 5. użytkownik wieczysty               □ 6. współużytkownik wieczysty               □ 7. posiadacz               □ 8. zarządca 

6. Nazwa pełna/ Nazwisko i imię, data urodzenia 

 7. Nazwa skrócona/ Imię ojca, imię matki 
 
 
8. Miejsce położenia nieruchomości ( adresy i oznaczenia ewidencyjne działek) 
 
 
 

 
B.2 ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA 

9. Kraj 
 
 

10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 
 
 

13. Ulica 14. Numer domu/ Numer lokalu 

15. Miejscowość 
 
 

16. Kod pocztowy 17. Poczta 

 
C   OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE KONIECZNO ŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
18. Okoliczności ( zaznaczyć właściwą pozycję) 
 
 
                                                        □ 1. pierwsza deklaracja                                                        □ 2. nowa deklaracja 
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D   USTALENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
1. Zamieszkuje na stałe ( podać liczbę mieszkańców ) …………… 
2. Zamieszkuje czasowo ( podać liczbę mieszkańców )…………… w okresie od  …..    do…… .  
3. Rodzaj odbieranych odpadów: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
	 odpady segregowane (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne podlegające biodegradacji, 
pozostałe odpady zmieszane), 
	 zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji) 
 
Wyszczególnienie 
 
 

Jednostka opłaty Stawka opłaty Kwota opłaty 

 

 
1. liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
 
 
 

19. 
 
    
……………………… 

20. 
 
     
………………………… 

21. 
 
     
…………………………… 

 
CZY NIERUCHOMO ŚĆ WSKAZANA W NINIEJSZEJ DEKLARACJI WYPOSA ŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK? 
	 TAK 	 NIE 
 

 
E   ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY 
 
Kwota opłaty 
Suma kwot z kol. D 
 

22. 
         
……………………………………………… 

 

 
F  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJ ĄCEGO                                                                                                                              

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233§1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
     

23. Imię 
 
 
 

24. Nazwisko 

25. Data wypełnienia ( dzień-miesiąc-rok) 
 
 
 

26. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej składającego 

 

 
G   ADNOTACJE ORGANU 

27. Uwagi organu 
 
 
 
 
 
 
 
28. Podpis przyjmującego formularz 
 

 

 
Pouczenie 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłaconej w jej niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.                           
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) 
„W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do 
danych zawartych w deklaracji, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze” 

Objaśnienia: 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Fałków  
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. 
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, konieczne jest złożenie nowej deklaracji do 
Wójta Gminy Fałków w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
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Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6n ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), który stanowi, że rada 
gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania 
deklaracji. 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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