
UCHWAŁA NR XXVIII/209/2012
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia  20 grudnia 2012 r

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie  art.  6n  ust.  1  i  art.  6m  ust.  1  i  2  ustawy z  13  września  1996r.  o  
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) i art. 40 ust. 1 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada 
Gminy Masłów uchwala, co następuje:

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

komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem numer 1 
do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w 
Urzędzie Gminy Masłów w następujących terminach:

1) w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego 
mieszkańca,

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. 

§2
Ustala  się,  iż  pierwszą  deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi składa się w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

§3
Właściciele  nieruchomości,  którzy  w  dniu  1  stycznia  2012  roku  mieli  zawartą  umowę 
z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych są zobowiązani do dołączenia kopii tej 
umowy do pierwszej deklaracji.

§4
Ustala się obowiązek dołączenia następujących dokumentów potwierdzających dane zawarte 
w deklaracji:
1) wykaz osób zamieszkujących nieruchomość obejmujący imię i nazwisko, PESEL lub datę 

urodzenia,
2) oświadczenie o przyczynie nieobecności osób zameldowanych, a nie zamieszkujących na 

nieruchomości, w tym:
a) o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania,
b) o osobach pozostających poza granicami kraju,
c) o osobach zamieszkałych poza granicami gminy Masłów,
d) wskazujące osoby zamieszkałe na terenie gminy Masłów pod innym adresem niż adres za-

meldowania.
§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów
§6

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

Przewodniczący Rady Gminy



Załącznik nr 1 do Uchwały XXVIII/209/2012 
Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391)

Miejsce składania: Wójt Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów

Termin składania: Deklarację należy złożyć do dnia 30.04.2013 r. lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mają-
cych wpływ na wysokość opłaty

1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja    □ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji, data zaistnienia zmiany ……………………….    

2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel     □ współwłaściciel     □ użytkownik    □ inna forma władania ………………………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….....PESEL: ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………

3. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ jak wyżej     □ inny: miejscowość, ulica, nr domu/lokalu: ……………………………………………………………

4. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wymienionej w pkt 3 odpady będą zbierane:

□ selektywnie (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku)        □ jako zmieszane (odpady niesegregowane)    

5. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARA-
CJA

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w pkt 3 w moim gospodarstwie domowym zamieszkuje 

…………………….................. osób (a/y).
      należy podać liczbę mieszkańców

Dane osób zamieszkujących nieruchomość (imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia) zgodnie z załącznikiem.

6. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMU-
NALNYMI 
(liczona jako iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy Masłów)

               
                  ………………………….            …………………………….    =     …………………………..
                                      liczba osób                                           stawka opłaty uchwalona                              wysokość opłaty
                                 zamieszkujących                                         dla wskazanego w pkt 4                     (należy podać kwotę w PLN)
                                    nieruchomość                                        sposobu zbierania odpadów

7. INFORMACJA O KOMPOSTOWANIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w pkt 3 odpady biodegradowlane, w tym odpady kuchenne 
i zielone:

       □ są kompostowane                     □ nie są kompostowane

8. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO

       ……………………………………                                                                      ………………………………………………………..
                        data wypełnienia                                                                                                               czytelny podpis składającego deklarację
Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 ze poź. zm) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Do  deklaracji  załączam  następujące  dokumenty  potwierdzające  dane  zawarte 

w deklaracji:

1)  Kopię  umowy  z  przedsiębiorcą  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  z  terenu  nieruchomości 
– należy dołączyć do pierwszej deklaracji jeśli umowa była podpisana przed 1 stycznia 2012 r.*

2) Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość (imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia) wskazanych 
w pkt 5 deklaracji.

(Formularz  wykazu  jest  dostępny  w  Urzędzie  Gminy  lub  na  stronie  internetowej  Urzędu:  
http://www.maslow.pl)

POUCZENIE:
1. Na  podstawie  art.  3a  ustawy  z  dnia  17  czerwca  1996  r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym 

w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi pod-
stawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospo-
darowanie  odpadami  komunalnymi,  opłatę  należy  uiszczać  kwartalnie  z  góry  bez  wezwania 
w terminach do 15 lutego, 15 maja , 15 sierpnia i 15 listopada gotówką w kasie Urzędu Gminy lub prze-
lewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy z adnotacją w tytule przelewu „opłata śmieciowa” i wska-
zaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację. 
W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę.

3. Dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji  (m.in. na podstawie bazy meldunkowej, zużycia 
wody i innych dostępnych organowi danych). W przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji będą budzić 
uzasadnione wątpliwości organu lub w przypadku nie złożenia deklaracji, Wójt zgodnie z art. 6o ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Masłów o wysokości  
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej  
nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi (zmiany ilości mieszkańców) właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
złożyć nową deklarację do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

OBJAŚNIENIA:

  1. Deklarację należy wypełnić czytelnie czarnym lub granatowym długopisem lub komputerowo.
   2.Wzory  deklaracji  są  dostępne  w  formie  elektronicznej  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy:  

www.maslow.pl.
      * - niepotrzebne skreślić.



Załącznik nr 2 do Uchwały XXVIII/209/2012 
Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r

WYKAZ OSÓB  ZAMIESZKUJĄCYCH  NIERUCHOMOŚĆ

Ja,  ……………………………………………………………………...oświadczam,  że 
moją nieruchomość zamieszkują:

Lp Nazwisko i imię PESEL / Data urodzenia

 Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z prawidłowym
  naliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                                         ………………………………..
                                                (data i podpis)



Załącznik nr 3 do Uchwały  XXVIII/209/2012
Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r.

      

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

           ( Nazwisko i imię )

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

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

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

                 ( Adres)

                                                                                                             

OŚWIADCZENIE
o przyczynie nieobecności osób zameldowanych 

Oświadczam, że ….....................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                       (data i podpis)                  
 
Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z prawidłowym
  naliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


