
UCHWAŁA NR XXXIV/251/2013
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 29 lipca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013 roku 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 6 n ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z późniejszymi 
zmianami/, Rada Gminy w Czarnocinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie, który 
otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W treści uchwały Nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie zmienia się zapis §2 ust. 1, który 
otrzymuje brzmienie: „1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć pierwszą deklarację, o której mowa 
w § 1 w terminie do dnia 16 września 2013 roku.” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia tego ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/251/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013 roku zmieniającej uchwałę nr 
XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości W dniu 
27 czerwca 2013 roku Rada Gminy w Czarnocinie podjęła uchwałę nr XXXIII/247/2013 w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. W części H deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami został zawarty zapis 
„Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem 
faktycznym”. W związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK-III.160.21.2013 dotyczącym 
respektowania przepisów o ochronie danych osobowych Rada Gminy w Czarnocinie podjęła niniejszą uchwałę 
usuwając we wzorze deklaracji cytowany powyżej zapis. 
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Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/251/2013
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 lipca 2013 roku

POLA  JASNE  WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL  NIERUCHOMOŚCI,  WYPEŁNIAĆ  KOMPUTEROWO  LUB 
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATAY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa      Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
prawna:         (Dz. U. z 2012 poz. 391 z późniejszymi zmianami)

Składający:   Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości,  na  których   zamieszkują 
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Czarnocin
(Właściciel nieruchomości- rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych,  
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością) 

Miejsce składania:Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY W CZARNOCINIE
CZARNOCIN 100
28-506 CZARNOCIN

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

��PIERWSZA DEKLARACJA

��ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI
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C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

                ��WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK                        ��WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK
           LUB POSIADACZ                                              WSPÓŁPOSIADACZ

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

��                                                                ��                                              ��
OSOBA FIZYCZNA                   OSOBA PRAWNA      JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
                                                                                      NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO/   NAZWA PEŁNA 

PESEL  (dotyczy  osób  fizycznych)/  NIP  (dotyczy  osób  prawnych  i  jednostek  organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

ADRES DO KORESPONDENCJI NR TELEFONU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (nr działki)
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F.  OŚWIADCZENIE  O  SPOSOBIE  GROMADZENIA  ODPADÓW  I  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:  

 Odpady komunalne gromadzone  są w sposób(zaznaczyć właściwy kwadrat):
  SELEKTYWNY (odpady segregowane: papier, metal, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywo 

sztuczne  i  opakowania  wielomateriałowe,  odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  odpady 
zielone, odpady budowlane i remontowe,  pozostałe odpady zmieszane)

     NIESELEKTYWNY(odpady komunalne zmieszane)  

 Liczba gospodarstw domowych w podziale na:

1) gospodarstwo domowe o liczbie osób 1-2 wynosi:………………......................

2) gospodarstwo domowe o liczbie osób 3-4 wynosi: ...........................................

3) gospodarstwo domowe o liczbie osób 5 i powyżej wynosi: ..............................

 Wysokość miesięcznej opłaty( wyliczona jako suma iloczynów liczby gospodarstw domowych 
wymienionych w pkt  1)-3)  i  odpowiednich stawek opłat  określonych w Uchwale Rady Gminy  
w  Czarnocinie  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty)  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynosi ………………………….…..zł

(  słownie złotych…………………………………………………………………………………...………)

G. DANE DODATKOWE

Czy deklaracja dotyczy domu letniskowego lub nieruchomości użytkowanej okresowo? (zaznaczyć 
właściwy kwadrat) 

 tak         nie

Jeśli powyżej zaznaczono „tak”, należy podać okres wytwarzania odpadów ( miesiące w ciągu roku 
kalendarzowego, w których są wytwarzane odpady):

od miesiąca …………………………………………. do miesiąca ……………………………………………
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H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

           ………………………………………                          ………………………………………
                   (miejscowość i data)                                                        (czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
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 2005 roku Nr 
229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami/.

Objaśnienia:

1) Właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  złożyć  do  Wójta  Gminy  w   Czarnocinie  pierwszą 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 16 września 
2013 roku.

2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy w Czarnocinie deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3) W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację 
do Wójta Gminy w Czarnocinie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4) Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub zespół osób spokrewnionych 
lub niespokrewnionych mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących.
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