
UCHWAŁA NR XVIII/108/2012
RADY GMINY RACŁAWICE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na ternie gminy Racławice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm) i art. 6n, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391), art. 12 oraz w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, 
poz. 897 ) Rada Gminy Racławice uchwala, co następuje: 

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

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

§ 3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do 
Wójta Gminy Racławice nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych, a w 
szczególności: zmiana właściciela lub jego danych identyfikacyjnych, zmiana liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość, zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

§ 5. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do 
deklaracji w przypadku, gdy ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość różni się od ilości osób 
zameldowanych. 

a) Oświadczenie wskazujące: 

- ilość uczących się i pozostających poza miejscem zamieszkania osób, lub 

- ilość osób zamieszkujących poza granicami kraju, lub 

- ilość osób zamieszkujących poza terenem gminy, lub 

- ilość osób przebywających w zakładzie karnym, lub 

- ilość osób przebywających w zakładzie lecznictwa zamkniętego, lub 

- ilość osób zamieszkujących pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie gminy Racławice wraz 
z informacją, w której deklaracji zostały wskazane jako zamieszkujące. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Racławice. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. 
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Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Klimczyk
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         Załącznik nr 1  

         do Uchwały Nr XVIII/108/2012 

         Rady Gminy Racławice  

          z  20.12.2012r. 

           

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

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 
2012, poz. 391 z późn. zm.) 

Składający:              właściciel nieruchomości
1 
zamieszkałej położonej na terenie gminy Racławice 

Termin składania: w terminie do 15.02.2013r. lub w ciągu 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych będące 
podstawą ustalenia wysokości opłaty lub, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych w dniu 
podjęcia niniejszej, w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. 

Miejsce składania:   Urząd Gminy w Racławicach, 32-222 Racławice 15   

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI     

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT GMINY RACŁAWICE 
32-222 RACŁAWICE 15 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
Okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć poprzez postawienie znaku X) 

 □   pierwsza deklaracja                              □   zmiana danych w deklaracji  

                                                                               data zaistnienia zmian……………………….. 
  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć poprzez postawienie znaku X) 

      □   Właściciel          □   Współwłaściciel        □   Użytkownik wieczysty     □   Najemca 

    □  Dzierżawca        □   Użytkownik               □   Lokator                            □   Zarządca  

 

D.  DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

1. Nazwisko 2. Imię/Imiona 

3. Data urodzenia  4. PESEL 5. Telefon 

6. Imię ojca 7. Imię matki 

 

D.2. Pozostałe podmioty 

8. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa 

9. NIP 10. REGON 11. Telefon 

 

D.3. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne   
12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat 

15. Gmina 16. Miejscowość  17. Nr domu 18. Nr lokalu 

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Nr ewidencyjny nieruchomości w 
rejestrze gruntów 
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D.4. Adres do korespondencji ( jeżeli jest inny niż adres nieruchomości z D.3.) 
22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat 

25. Gmina 26. Miejscowość  27. Nr domu 

28. Nr lokalu 29. Kod pocztowy 30. Poczta 

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
                  

31. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. zamieszkuje ……………… osób 

32. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 odpady komunalne będą 
gromadzone w sposób selektywny 

□   tak                                 □   nie 

33.Oświadczam,że odpady zielone
2
 z powierzchni ...… m

2 
oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

zagospodaruję we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku o pojemności ………. m
3
 lub do 

skarmiania zwierząt (zaznaczyć poprzez postawienie znaku X)     

□   tak                                 □   nie 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty za osobę określona uchwałą Rady Gminy Racławice  w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty 

34. 

 

zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3 
35. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z pozycji 34 należy pomnożyć przez liczbę osób 
wskazaną w pozycji 35) 

36. 

 

zł/miesiąc 
 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 
Pouczona/y o odpowiedzialności karnej skarbowej z Art. 56. § 1. ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny 

skarbowy (Dz. U. 2007 r. Nr 111 poz. 765z późn. zm.) - podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu 
uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie 
dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega 
karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie - oświadczam, 
że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

37. Data wypełnienia deklaracji  38. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka) 
 

 

 

 
POUCZENIE 

 
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji  lub 

wpłacania jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z ustawą z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 
2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.) 

 
Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 
Zgodnie z art. 6o i  6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 (Dz. U. 2012 r. Poz. 391 z późn. zm) W razie niezłożenia 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 nieruchomościach o podobnym 
charakterze, a w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w 
drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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F.POZOSTAŁE INFORMACJE 

38. Informuję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. zamieszkuje:  
(zaznaczyć poprzez postawienie znaku X) 

□ na czas stały ……………. osób (podać liczbę mieszkańców) 

□ czasowo/ sezonowo w miesiącach: 

 □ □ □  □  □ □   □   □  □    □    □   □    

styczeń    luty    marzec    kwiecień    maj    czerwiec     lipiec    sierpień    wrzesień    październik    listopad    grudzień  

( wpisać liczbę osób w każdym miesiącu) 

□ nie dotyczy 
 

39.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach: 
liczba pojemników …………. szt                     o  pojemności ………...  l. 

(zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice 
pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych(zmieszanych) odpadów 
komunalnych nie może być mniejsza niż ustalona minimalna pojemność dla określonej liczby osób, które z 
nich  korzystają) 
40. Sposób odprowadzania nieczystości ciekłych:  
(zaznaczyć poprzez postawienie znaku X) 

□ zbiornik bezodpływowy  - o pojemności ……………….. m
3
 

□   przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności …….……. m
3 

 

OBJAŚNIENIA:  

 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim kolorem . 

 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 
szczególności: zmiana właściciela nieruchomości, zmiana liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość, zmiana 
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Racławice  

 Miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, 
niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i 
krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi ( zgodnie z art. 2 Rozporządzenia WE 
763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.Urz. EU L 218/14 z 2008r.) 

1.  w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012, poz. 391)  
2. odpady zielone – w rozumieniu Art. 3, ust. 3 poz. 8b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. 2010 r. Nr 
185 poz. 1243 z późn. zm) – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji 
terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;( np. liście, trawa) 
E.31. podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych osób.  
F.38. wypełnić, gdy w przeciągu roku kalendarzowego zmienia się ilość osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną 
w D.3. W przeciwnym wypadku zaznaczyć nie dotyczy. 

W przypadku, gdy ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość różni się od  ilości osób zameldowanych, do 

deklaracji należy dołączyć oświadczenie wskazujące: 

- ilość uczących się i pozostających poza miejscem zamieszkania osób, lub 

- ilość osób zamieszkujących poza granicami kraju, lub 

- ilość osób zamieszkujących poza terenem gminy, lub 

- ilość osób przebywających w zakładzie karnym, lub 

- ilość osób przebywających w zakładzie lecznictwa zamkniętego, lub 

- ilość osób zamieszkujących pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie gminy Racławice wraz z 

informacją, w której deklaracji zostały wskazane jako zamieszkujące. 

ADNOTACJE ORGANU 
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