
UCHWAŁA NR XXIII/154/2012
RADY GMINY GRODZIEC

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grodziec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391), Rada Gminy Grodziec uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Grodziec w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w dniu podjęcia niniejszej uchwały zobowiązani są złożyć do 
Wójta Gminy Grodziec deklarację, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 15 marca 2013 roku. 

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy 
zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Grodziec deklarację, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będącej podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 
Wójta Gminy Grodziec nową deklarację w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu: 

1. na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Grodziec, 

2. na stronie internetowej Gminy Grodziec. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Piniecka
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Uzasadnienie
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012 r. ,poz. 391 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2012 r. zaczęły 
obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6 m, n o ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach Rada gminy w drodze podejmowanej uchwały , uwzględniając konieczność 
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa wzór 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, obejmującej 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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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXIII/154//2012 

Rady Gminy Grodziec 

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Podstawa 

prawna: 

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (j. t. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391) 

Składający: Formularz przeznaczony  dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  położonych na terenie Gminy Grodziec 

Termin 

składania 

Pierwszy termin składania do 15 marca 2013 roku lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub od dnia, w którym 

nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 

Miejsce 

składania: 
Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17; 62-580 Grodziec 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

WÓJT GMINY GRODZIEC 

ul. Główna 17 

62-580 Grodziec 

  

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                                                                        
PIERWSZA DEKLARACJA                            ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  

  
WŁAŚCICIEL / 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

 

          
UŻYTKOWNIK 

WIECZYSTY 

 

 

         
ZARZĄDCA / 

UŻYTKOWNIK 

 

 

         
INNY PODMIOT 

WŁADAJĄCY 

NIERUCHOMOŚCIĄ  

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

 
OSOBA FIZYCZNA 

 
OSOBA PRAWNA 

 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 

 IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych)  ..................................................................................................... ....................................... 

 

PEŁNA NAZWA (dot. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej     

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TELEFON KONTAKTOWY     ………………………………………………………… 

 

PESEL (dot. osób fizycznych)   ………………………………………………                         

 NIP (dot. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej    ……………………………… 
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ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

  DOTYCZY  TYLKO  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH 

 

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

                                                                                                              (należy podać liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkujących) 

 

Imię i nazwisko osób zamieszkałych na terenie nieruchomości:  1. ……………………………………………………….. 

 

                                                                                                       2. ……………………………………………………….. 

 

                                                                                                       3………………………………………………………… 

 

                                                                                                       4………………………………………………………… 

 

                                                                                                       5. ……………………………………………………….. 

 

                                                                                                       6. ………………………………………………………. 

 

                                                                                                       7. ……………………………………………………….. 

 

                                                                                                       8………………………………………………………… 

                                                                                                   

                                                                                                       9. ………………………………………………………… 

 

Odpady komunalne gromadzone są w sposób    selektywny  /  nieselektywny * 

 

Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik   tak  /  nie * 

(jeżeli tak proszę podać pojemność kompostownika        ………….m³ 

W inny sposób wykorzystuję (wskazać jaki ), na własne potrzeby odpady kuchenne i ogrodowe  …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących 

nieruchomość, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały  

Rady Gminy Grodziec. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………….…………...... zł 

 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………. 
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że dane zawarte w niniejszej 

deklaracji są zgodne  ze stanem faktycznym. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(miejscowość i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
 

 

 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

 

Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Grodziec 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 właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Grodziec w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 

3) W razie niezłożeni 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. 

4) W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt określa w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwanie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca, 

którego dotyczy opłata na konto Urzędu Gminy BS Konin Odział Grodziec  nr 48 8530 0000 0600 0185 2000 0002  

lub w Kasie Urzędu Gminy Grodziec 
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