
Uchwała nr XXVI/189/2012

Rady Gminy Wierzbica

z dnia 09 listopada 2012r.

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

Na podstawie art. 18  art 40 ust 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2012 poz 391) 
Rada Gminy Wierzbica 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.

Ustala  się  obowiązek  dołączenia  następujących  dokumentów  potwierdzających  dane 
zawarte w deklaracji: oświadczenie  o ilości osób zamieszkujących gospodarstwo.

§ 3.

Zobowiązuje  się  właścicieli  nieruchomości,  którzy  w  dniu  1  stycznia  2012  roku  mieli 
zawartą  umowę  z  gminną  jednostką  organizacyjną  lub  przedsiębiorcą  na  odbieranie 
odpadów komunalnych do dołączenia kopii tej umowy do pierwszej deklaracji.

§ 4.

Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 1 lutego 2013 r. 
do Urzędu Gminy Wierzbica  pisemnie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica.

§ 5.

Zmianę deklaracji o której mowa w § 1  właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w 
siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy:

1. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
właściciela;

2. w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości opłaty.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica

§ 7.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013r

        



Załącznik nr 1 do Uchwały nr . XXVI/189/2012 

Rady Gminy Wierzbica z dnia 09 listopada 2012r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Deklarację należy wypełnić w  sposób czytelny drukowanymi literami lub zaznaczyć „X” w odpowiednie 
pole wyboru. 

Imię ……………………………………. Nazwisko …………………………………….  
Adres zamieszkania ………………………………….............................................................. 
PESEL…………………………………..     

Oświadczam że odpady będą zbierane w sposób  selektywny [  ]   zmieszany [  ] 

       Tytuł prawny   do nieruchomości  [  ] – własność,[  ] - współwłasność                                           

       Deklarowana liczba osób zamieszkująca nieruchomość………   x stawka.....................= ................zł 

      Imiona i Nazwiska osób zamieszkujących daną nieruchomość:  

1. …....................................................................... Nr PESEL………………………………………  

2...................................................................................  Nr PESEL………………………………………  

3....................................................................................  Nr PESEL………………………………………  

4. …........................................................................ Nr PESEL………………………………………  

5. …........................................................................ Nr PESEL………………………………………  

6. …........................................................................ Nr PESEL………………………………………  

7. …........................................................................ Nr PESEL………………………………………  

8. …........................................................................ Nr PESEL………………………………………  

W przypadku większej ilości deklarowanych osób proszę dołączyć dodatkową stronę Załączniki: [  ] – 
oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających po za miejscem zamieszkania [  ]  – oświadczenie 
o osobach  przebywających  po  za  granicami  kraju  [  ]  –  oświadczenie  o osobach  zamieszkałych  po  za 
granicami gminy Wierzbica[  ] – kopia umowy z  zakładem o odbiór odpadów komunalnych

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych 
ze stanem faktycznym

                                                                                                       ------------------------------------------- 
--------------------------------------

                 (Miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis)



O  W I A D C Z E N I EŚ

…………………………………… Wierzbica dnia ………………...........

/imię i nazwisko/

……………………………………
adres

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu  gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883 ) .

…………………………………...

podpis osoby sk adajł ącej oświadczenie

posiadającej tytu  prawny do lokaluł



OŚWIADCZENIE W SPRAWIE LICZBY OSÓB

PRZEBYWAJ CYCH POZA GRANICAMI KRAJUĄ

…………………………………… Wierzbica dnia ………………...........

/imię i nazwisko/

……………………………………
adres

Oświadczam,  e znany mi jest obowiż ązek zawiadamiania Urz du Gminy Wierzbica oę  

zmianie liczby osób zamieszkujących w mieszkaniu, mającej wp yw na wysokoł  ść op at zał  

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Obecnie w lokalu mieszkalnym przy ul.  ……………………………………………

nie zamieszkują ni ej wymienione osoby ż :

Lp. Imi  i nazwiskoę
1

2

3

4

5

6

7

8

Oświadczenie niniejsze sk adam pod rygorem odpowiedzialnoł ści karnej przewidzianej w

art.286 Kodeksu Karnego.

…………………………………...
podpis osoby sk adajł ącej oświadczenie



posiadającej tytu  prawny do lokaluł

OŚWIADCZENIE O UCZ CYCH SI  DZIECIACHĄ Ę
POZOSTAJ CYCH POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIAĄ

…………………………………… Wierzbica dnia ………………...........

/imię i nazwisko/

……………………………………
adres

Oświadczam,  e znany mi jest obowiż ązek zawiadamiania Urz du Gminy Wierzbica oę  

zmianie liczby dzieci ucz cych si  i pozostaj cych po za miejscem zamieszkania, mają ę ą ącej wp yw nał  

wysoko  ść op at za ł gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Obecnie w lokalu/budynku mieszkalnym przy ul.  ……………………………………………

nie zamieszkują ni ej wymienione osoby ż :

Lp. Imi  i nazwiskoę
1

2

3

4

5

6

7

8

Oświadczenie niniejsze sk adam pod rygorem odpowiedzialnoł ści karnej przewidzianej w

art.286 Kodeksu Karnego.

…………………………………...
podpis osoby sk adajł ącej oświadczenie
posiadającej tytu  prawny do lokaluł



U Z A S A D N I E N I E

Nowelizacja ustawy z 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i  porz dku wś ś ą  

gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pó n. zm.) w art. 6n   nak ada na Radź ł ę 

Gminy obowi zek okre lenia w drodze uchwa y wzoru deklaracji  o wysoko ci op at  zaą ś ł ś ł  

gospodarowanie  odpadami.  Przedmiotowa  deklaracja  jest  czytelna  oraz  atwa  doł  

wype nienia ponadto zawiera niezb dne dane do naliczenia op aty.ł ę ł


