
UCHWAŁA NR XXXIV/262/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 13 lutego 2013 r.

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

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu określonymw załączniku do uchwały. 

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację w terminie do 31 marca 2013 r. 

§ 3. Deklaracje należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza osobiście,za pośrednictwem poczty 
albo drogą elektroniczną na adres: ug.swilcza@intertele.pl lub ug.swilcza@pro.onet.pl . 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/244/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia2012 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2013 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
                                i porządku w gminach    (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),  
Składający: Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 

czystości  i porządku w gminach 1) 
Miejsce składania:  Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168.  
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Świlcza 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć właściwe 

□  PIERWSZA DEKLARACJA                                                   □  KOREKTA 

DEKLARACJI 

Termin składania: 
1. Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi upływa z dniem 31 marca 2013 r. 

2. Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w   przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstaje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ   

IMIĘ I 
NAZWISKO…………………………………………………………………………………… 

PESEL ………………………………………. 
D. ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj: 
 

Województwo: 
 

Powiat: 
 

Gmina: Ulica: 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu: 
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Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Poczta: 
 

Telefon: e-mail: 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Nazwa miejscowości : 
 
Nr  budynku:  
 

F.    FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ – zaznaczyć właściwe 

□  WŁASNOŚĆ                                                                     □  WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

□  UŻYTKOWANIE WIECZYSTE                                      □  ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE 

□  INNY TYTUŁ WŁADANIA 2) 
G.    OŚWIADCZENIE: 

G1)   Oświadczam, że  gromadzę odpady  w sposób selektywny. 
G2)   Oświadczam, że  nieruchomość wskazaną w części  E  zamieszkuje 
............. osób, 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 
…………………………………….                                                ……………………………. 
         (miejscowość i data)                                                                                (czytelny podpis) 
     

 

Pouczenie 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z 
późn. zm.). 
2. Opłatę należy uiszczać bez wezwania kwartalnie do 15 dnia ostatniego 
miesiąca kwartału, w którym powstało zobowiązanie, w kasie Urzędu 
Gminy Świlcza lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świlcza. 
3. Właściciele nieruchomości, którzy odpady komunalne będą gromadzić 
zmieszane będą ponosić opłatę ustaloną przez Radę Gminy w wysokości 
ustalonej dla odpadów niesegregowanych. 
 
Objaśnienia: 
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1) W przypadku współwłasności nieruchomości deklarację składa jeden ze 
współwłaścicieli  

Podać tytuł będący podstawą władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem,).                                     
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