
UCHWAŁA Nr XXXIV/207/l2
RADY MIEJSKIEJ w NIEMODLINIE

z dnia 12 grudnia 2012 r.

w  sprawie  wzoru  i  terminów  składania  przez  właścicieli  nieruchomości 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

   
§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. l, właściciel nieruchomości obowiązany jest 
złożyć w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w terminach określonych w art. 6m 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2.
Pierwszą  deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, o której mowa w § 1 ust.1  składa  się  w  terminie  do  28  lutego 
2013 r.

§ 3.
Wykonanie  uchwały powierza  się  Burmistrzowi  Niemodlina.

§ 4.
1.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku   Urzędowym   Województwa 

Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

2.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu 
Gminy Niemodlin.

    Przewodniczący Rady
 

   Mariusz Nieckarz
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,póz. 220. Nr 62, 
poz.558."Nr 113, poz.984. Nr 153. póz. 1271, Nr 214. póz. 1806. z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nrl62. póz. 1568. z 
2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116. póz. 1203, Nr 167. póz. 1759, z2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457. z 
2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181. póz. 1337, z 2007 r. Nr 48. póz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180. póz. 1111. Nr 223, póz. 1458, z 2009r. Nr 52, póz. 420. Nr 157, póz. 1241, z 201 Or. Nr 28. póz. 142 i 146. Nr 
40. póz. 230. Nr 106. póz. 675. z 2011 r. Nr 21. póz. 113. Nr l 17. póz. 679, Nr 134, póz. 777. Nr 149, póz. 887. Nr 
217. póz. 1281, z 2012 r. póz. 567.



Załącznik 
do uchwały Nr XXXIV/207/12
Rady Miejskiej w Niemodlinie 
z dnia 12 grudnia 2012r. 

                                                                    -   wzór   -                                                          

DEKLARACJA
o  wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

1. Podstawa   prawna:  art. 6 n,  ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach  (Dz.U.  z 2012, poz. 391).       

2. Składający:  Właściciele nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się  na terenie Gminy Niemodlin,  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.

3. Termin składania:  Właściciele  nieruchomości   są  zobowiązani  złożyć  deklarację  o wysokości opłaty za 
gospodarowanie      odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania  na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania  na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

                      Pierwszą deklarację składa się  do dnia 28 lutego 2013 r.
4. Miejsce składania:      Urząd Miejski  w  Niemodlinie,  Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich  37.

A. Rodzaj deklaracji: (zaznaczyć właściwą kratkę)
      �  1) pierwsza deklaracja               � 2) deklaracja korygująca              � 3) deklaracja zmieniająca      -    zmiana 

ilości zamieszkałych osób   nastąpiła 
w dniu....................................

B. Rodzaj składającego deklarację  (zaznaczyć właściwą kratkę)
    �  1)  właściciel            �  2)  współwłaściciel            �  3) użytkownik wieczysty             �  4) inny podmiot
    �  5)  jednostka organizacyjna  lub osoba posiadająca nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu

C.  Składający deklarację  -  (wstawić  właściwe  dane) 
1.  Imię i nazwisko,  imię ojca,  data urodzenia  właściciela nieruchomości   lub  pełna  nazwa innego podmiotu.

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

2.  NIP, PESEL, REGON .............................................................................................................................................

3. Adres zamieszkania , siedziba  .................................................................................................................................

D.  Adres/y/  nieruchomości, której/których/ deklaracja dotyczy – (w przypadku  braku miejsca  należy sporządzić 
załącznik) 
.......................................................................................................................................................................................

E. Oświadczenie właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej.

1. Oświadczam, że  na terenie nieruchomości  wskazanej w części  D  zamieszkuje   ........................ osób.

Wysokość  opłaty  kwartalnej  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  stanowi  iloczyn  ilości  osób 
zamieszkałych na  terenie nieruchomości i ustalonej przez Radę Miejską w Niemodlinie  uchwałą  Nr       /        / 
 z  dnia ....................  2012 r. opłaty za odbiór odpadów oraz ilości miesięcy w kwartale.        
Opłatę należy obliczyć wg. wzoru: 
 
                                ________________   x   _______________________________   x  3    =   ________________
                              ilość zamieszkałych osób       miesięczna stawka opłaty za odbiór odpadów               wys. opłaty kwartalnej
                                                                                               zebranych selektywnie 

lub                         _________________   x  _______________________________    x  3    =   ________________
                             ilość zamieszkałych osób          miesięczna stawka opłaty za odbiór odpadów              wys. opłaty kwartalnej
                                                                                                         zmieszanych



2. Oświadczam, że wyliczoną opłatę wnosić będę kwartalnie do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, 
za dany kwartał, bez dodatkowego rachunku czy wezwania na konto Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub w jego 
kasie.

3.  Oświadczam,  że są  mi  znane  przepisy Kodeksu karnego  skarbowego  o odpowiedzialności  za podanie danych 
niezgodnych z rzeczywistością.

...........................................................                                        ............................................................................ 
         ( miejscowość i data)                                                        ( czytelny podpis  –  imię i nazwisko,  pieczęć )  
                                                                         

F. Informacje dodatkowe

Nr Telefonu ……………………………………………………………………………………………...
Email ……………………………………………………………………………………………………..

W przypadku wykazania w deklaracji liczby osób zamieszkałych różniącej się od liczby osób  zameldowanych 
proszę podać:
- liczbę osób zameldowanych, a niezamieszkałych w nieruchomości ……………………….…….
w tym:
- liczba osób zameldowanych, a mieszkających w innej miejscowości poza gminą ………………..
- liczba osób zameldowanych, a mieszkających na terenie gminy …... pod adresem ………………
………………………………………………………………………………………………………..
Inne wyjaśnienia 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

 

G. Pouczenie

1. Deklarację należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, bez poprawek.
2. Niniejsza Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 
z późn. zmianami).

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą  ustalenia wysokości  należnej  opłaty za    gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  lub określonej  w deklaracji  właściciel  nieruchomości   jest  obowiązany złożyć  nową 
deklarację do Burmistrza Niemodlina w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

ADNOTACJE ORGANU


