
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/107/12 

RADY GMINY WIELBARK 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 

142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 

162 poz. 1568 i Nr 214 poz. 1806, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 

1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 

poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 

i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011 roku 

Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 roku poz. 

567) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. 

U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy Wielbark uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 

Wielbark w terminie:  

a) 14 dni - od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych.  

b) 14 dni – od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

§ 2. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie do dnia 15 marca 2013 roku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielbark.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko - Mazurskiego.  

 Przewodniczący Rady 

Andrzej Kimbar 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r.
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/107/12 

Rady Gminy Wielbark 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 

z 2012 r. poz. 391), Uchwały ... 

Składający:  Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Wielbark, przez 

których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania:  

 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Wielbark, ul. Grunwaldzka 2, 12 – 160 Wielbark. 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI 

  

WÓJT GMINY WIELBARK 

UL. GRUNWALDZKA  2 

12 – 160 WIELBARK 

 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

                                   □ pierwsza deklaracja                         □ korekta deklaracji 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE (niepotrzebne skreślić) 

       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną  ** - dotyczy składającego deklarację będącego 

osobą fizyczną 

 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 

1.1.RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznacz właściwą pozycję) 

 

□ 1. osoba fizyczna                             □ 2. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  

□ 3. osoba prawna                               □ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
 

1.2. RODZAJ WŁASNOŚCI, POSIADANIA (zaznaczyć właściwą pozycję) 

 

□ 1. właściciel                                                                   □ 2. współwłaściciel                       

□ 3. posiadacz samoistny                                                  □ 4. współposiadacz samoistny                  

□ 5. użytkownik wieczysty                                               □ 6. współużytkownik wieczysty              

□ 7. posiadacz zależny np. dzierżawca, najemca              □ 8. zarządca 

 

1.3. NAZWA PEŁNA* / NAZWISKO I IMIĘ, DATA URODZENIA, PESEL** 

 

1.4. NAZWA SKRÓCONA* /  ,,IMIĘ OJCA, IMIĘ MATKI**”
1) 

 

 

1.5. MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI (adres i oznaczenia ewidencyjne działek) 
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2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 

 

1. Kraj 

 

 

2. Województwo 3. Powiat 

 

4. Gmina 

 

 

5. Ulica 6. Numer domu/ lokalu 

7. Miejscowość 

 

8. Kod pocztowy 9. Poczta 

 

 

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

1. WYLICZENIE OPŁATY 

 

Deklarację składam na okres (*wypełniają osoby przebywające czasowo na terenie gminy Wielbark): 

□ roku kalendarzowego …....................................... 

□ sezon letni (od 01 maja do 31 października)*  

□ sezon zimowy (od 01 listopada do 30 kwietnia)* 

Jednostka opłaty 

(ilość gospodarstw) 

(Poz. 1) 

Stawka opłaty 

 

(Poz. 2) 

Miesięczna kwota opłaty 

 

(Poz. 3 = Poz. 1 x Poz. 2) 

Ilość zadeklarowanych 

miesięcy 

(Poz. 4) 

 

 

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

. 

 

 

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

. 

 

 

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

. 

 

 

 

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

 

Łączna kwota opłaty 

Poz. 4.  pomnożona przez ilość zadeklarowanych 

miesięcy 

 

(Poz. 5) 

 

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

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

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

 

,,Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane 

są zgodne z prawdą.”
1) 

1. Imię 

 

2. Nazwisko 

3. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 

 

 

4. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 

składającego 

5. Numer telefonu:
1) 

 

F.  ADNOTACJE ORGANU 

 

1. Uwagi organu 

 

 

2. Data i podpis przyjmującego formularz 

 

 
POUCZENIE: 

1. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza  deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.  Dz.U. z 2012 r. poz. 1015) 

Objaśnienia:  

1. Pola deklaracji części A-E niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje komputerowo lub ręcznie , 

dużymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 
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2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany ( art. 6 m ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

 

 

 

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

                                                                                                      (data i czytelny podpis składającego deklarację) 

 

 

_______________________________ 
1)

 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

   - PN.4131.75.2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. 
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