
Uchwała Nr IV/30/2015 

Rady Gminy Racławice 

z dnia 30 marca 2015r. 

 

 

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 w związku z  art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. z 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 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

 

1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Racławice w terminie 14 dni od 

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

2. 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. 

 

 

 



§ 3 

 

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy 

dołączyć do deklaracji w przypadku, gdy ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość 

jest mniejsza od ilości osób zameldowanych lub w przypadku gdy zmiana lub korekta 

deklaracji spowodowała zmniejszenie lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a)  dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, 

którym może być dokument wystawiony przez odpowiednie podmioty, w 

szczególności całodobowe placówki opiekuńcze, zakłady karne, zakłady lecznictwa 

zamkniętego, jednostki wojskowe, internaty, akademiki, itp., lub 

b) dokumenty potwierdzające ponoszenie opłat za gospodarowanie odpadami na terenie 

innej gminy, lub 

c) oświadczenie wskazujące: 

- ilość osób zamieszkujących poza granicami kraju, lub 

- ilość osób zamieszkujących pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie 

gminy Racławice.  

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Racławice. 

 

§ 5 

 

Traci moc Uchwała Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20.12.2012r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na ternie gminy 

Racławice. 

 

§ 6 

     

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy 

 

        Tadeusz Klimczyk 


