
UCHWAŁA NR XVII/117/2016
RADY GMINY KOZŁÓW

z dnia 8 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18.ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) w związku z art.6n ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 
roku, poz 250 ) Rada Gminy Kozłów uchwala co nastepuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Kozłów, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć pisemnie deklarację w Urzędzie Gminy 
Kozłów w terminie 14 dni od:

1) dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości ( w 
szczególności: zmiany właściciela, zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/90/2015  Rady Gminy Kozłów w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 27 listopada 2015 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Teresa Florek
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/117/2016

Rady Gminy Kozłów

z dnia 8 czerwca 2016 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI- nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

1. Rok złożenia deklaracji..........................

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( Dz. U z 2016r. Poz 250 z późn. zm ).
Składający : Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kozłów ( właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach: właściciele, współwłaściciele, użytkownicy   wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzi lub  użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia zmiany  danych określonych w deklaracji.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:
2. Nazwa i adres siedziby organu, do  którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Kozłów
Kozłów 60
32-241 Kozłów
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI wynika z art.6 m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach
3. Cel złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ złożenie deklaracji                             □ korekta deklaracji (data zaistnienia zmiany................…………)
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
4. Rodzaj podmiotu ( zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel                                                                  □ najemca, dzierżawca
□ współwłaściciel                                                          □ użytkownik wieczysty
□ zarządca nieruchomości wspólnej                                □ inny .........
D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
D.1 RODZAJ SKŁADAJĄCEGO

□ osoba fizyczna                                            □ inne ( np. wspólnoty mieszkaniowe ,spółdzielnie, itp)
5.     IMIĘ I NAZWISKO / WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA/ SPÓŁDZIELNIA/ INNE

................................................................................................................................................................

6. PESEL 7. IDENTYFIKATOR REGON

D.2. Adres nieruchomości na której powstają odpady / ( dotyczy osób fizycznych)
Adres siedziby ( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych)
8. Miejscowość 9. Nr domu 10. Numer 

lokalu
11. Kod pocztowy 12. Poczta
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D.3. Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres nieruchomości

E. USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁATY – NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
Deklaruję , że na nieruchomości wskazanej w części D.2 niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone 
w sposób:

□  selektywny                                                                                       □ zmieszany
Deklaruję ,że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2 niniejszej deklaracji odpady ulegające 
biodegradacji będą zagospodarowane w przydomowym kompostowniku

□ TAK  o pojemności  .....................                                   □ NIE
( w przypadku zaznaczenie TAK należy podać jego pojemność)
F. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone uchwałą Rady Gminy Kozłów, odrębnie dla :
a) odpadów zbieranych w sposób selektywny
b) odpadów zbieranych w sposób nieselektywny ( zmieszanych)

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2.  
niniejszej deklaracji zamieszkuje: 13……………………………./ilość osób/
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Kozłów w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 14……………………………. zł/osobę
Miesięczna kwota opłaty  ( liczbę z poz. 13 należy pomnożyć przez stawkę 
wskazaną w poz.14)

15 ……………………………..zł/miesiąc

Opłatę z poz.15 przeliczoną w wysokości za kwartał, należy uiszczać w terminie: za I kwartał-do 15 marca, za 
II kwartał- do 15 maja, za III kwartał do -15 września, za IV kwartał do -15 listopada na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Kozłów, nr konta 18 85910007 01 70 0850 0055 0001 KBS o /Kozłów
lub u inkasenta.

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

16.................................                                                                                             17.................................. 
miejscowość i data                                                                                                                czytelny podpis
Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji ( DZ. U z 2014 r. , poz. 1619 z późn. zm.)
2. Zgodnie z art.6 o ww. ustawy  "w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionymi 
wątpliwościami co do danych zawartych w deklaracj wójt, burmistrz lub prezydent miasta  określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagą uzasadnione szacunki,w tym średnia iliść odpadów komunalnych postających na 
nieruchomości o podobnym charakterze".
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację  wciągu 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W 
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty , należy złożyć nową deklarację. Nową deklarację należy złożyć 
również w przypadku zmiany przez gminę wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 4. Opłatę w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc , w którym nastąpiła zmiana.
Jeżeli na nieruchomości znajdują się  dwa lub więcej gospodarstw domowych, każdy użytkownik tej nieruchomości wypełnia odrębną deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Dane zawarte w deklaracji będą weryfikowane na podstawie danych dostępnych w Urzędzie Gminy.
6. Opłatę należy uiszczać na konto bankowe, u inkasenta.
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