
UCHWAŁA NR XX/132/2012
RADY GMINY TURAWA

z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr. 223, poz. 1458, z 2009r. Nr. 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 
679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567) art. 6n, 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 
391), Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W odniesieniu do właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na których zameldowane są 
osoby, a przebywające poza miejscem zameldowania, nakłada się obowiązek doręczenia następujących 
dokumentów, stanowiących załączniki do deklaracji: 

1) oświadczenie o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość; 

2) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie; 

3) dokument potwierdzający zamieszkanie w innym kraju; 

4) dokument potwierdzający zamieszkiwanie w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy; 

5) dokument potwierdzający zamieszkiwanie w internacie, lub domu akademickim; 

6) dokument potwierdzający zamieszkiwanie w wynajętym mieszkaniu znajdującym się w innej gminie. 

§ 3. W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie 
wielorodzinnej, nakłada się obowiązek doręczenia następujących dokumentów, stanowiących załącznik do 
deklaracji: 

1) mapa sytuacyjna w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników; 

2) oświadczenie o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 4. Wymaga się od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. mieli zawartą umowę 
z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych dołączenia kopii tej umowy do pierwszej deklaracji. 

§ 5. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 
Turawa w następujących terminach: 

1) do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji; 

2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach; 

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej 
w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku 
ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie 
odebranych odpadów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 7. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 

1) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Turawa przy ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa; 
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2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa. 

§ 8. Traci moc Uchwała Rady Gminy Turawa Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 
2012r. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

Adam Prochota
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Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr XX/132/2012 
Rady Gminy Turawa 
z dnia 07 grudnia 2012 

 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 
1. PESEL 
 

           
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI1 

 
2. Dzień-Miesiąc-Rok 

___-___-____ 
 

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

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 

Termin składania: Pierwszy termin składania do 31 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub          
14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 

 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
  3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

    URZĄD GMINY TURAWA 
    ul. Opolska 39c 
    46-045 Turawa 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6n ustawy 

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 □PIERWSZA  

DEKLARACJA 
 

□  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH  
W DEKLARACJI 
data zmiany:...................................... 
                     
 

 
 

 
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI   

 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
   

     □  właściciel nieruchomości 

 

         □ współwłaściciel 

 
                  

 

□ najemca, dzierżawca 
 

     □ użytkownik wieczysty 

 

  □ zarządca nieruchomości wspólnej 

 

       
 
 

 

   □  inny  

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

  
 

 

 5. Nazwisko 
 
 

6. Pierwsze imię, drugie imię 7. Nazwisko rodowe 

 8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
__    -__         -____ 
 

9.PESEL 10. Imię ojca 11. Imię matki 

 12. Nr telefonu 
 

13. Adres e-mail 
 
 

    
D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne2 

                                                
1

  W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 
2  Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
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 14. Ulica 
 
 

15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Kod pocztowy 
 

18. Poczta  

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2. 
 19. Kraj 

 
20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 
 

23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

26. Miejscowość 
 

27.Kod pocztowy 
 

28. Poczta 

    Jednocześnie oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób3  

 
 (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  selektywny 
    
  □  zmieszany 

 Jednocześnie oświadczam, na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. odpady ulegające biodegradacji będą składane 
w przydomowym kompostowniku/wykorzystywane we własnym zakresie: 
 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  TAK 
 

 
□  NIE 
 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
 Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Turawa w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalającej stawkę takiej opłaty 

29. 
zł/osobę 

 
 

 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2. 30. 
 
 

 Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez 
liczbę osób wskazaną w poz. 30.) 

31. 
 

zł/miesiąc 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
 32. Data 

 
 
 
 

33. Czytelny podpis  
(z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

Załączniki  (należy wymienić rodzaj załącznika np. dokument potwierdzający zamieszkanie w innym kraju): 
 
1................................................................................................................................................................................................................................. 
 
2................................................................................................................................................................................................................................. 
 
3................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, jednocześnie 
oświadczam, iż zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę lokalizacji umieszczenia pojemników na odpady komunalne. 
  

 
 
 

………………………………………………………………….. 
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

Data…………………………………  

                                                
3  Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych. 
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H. ADNOTACJE ORGANU  
  34. Uwagi organu  

 
 
  
35. Podpis przyjmującego formularz 
 
 
 
 
 
 

Informacja: 
1. Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. 
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Turawa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie do 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 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. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 2 albo uzasadnionych wątpliwościach, co do danych 
zawartych w deklaracji Wójt Gminy Turawa określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze.  

Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm). 
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