
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/147/13 

RADY GMINY GŁOWNO 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z  

2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz 

art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 

391) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składa-

nej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.  

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

Głowno w terminach:  

1) od 1 marca do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;  

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od powstania odpadów 

komunalnych;  

3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.  

§ 2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających przyjętą przez właściciela nieruchomości liczbę 

osób zamieszkujących nieruchomość w przypadku, gdy jest ona mniejsza od ilości osób zameldowanych:  

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez od-

powiednie instytucje, w szczególności:  

a) domy spokojnej starości,  

b) domy dziecka,  

c) zakłady karne,  

d) placówki opieki zdrowotnej,  

e) jednostki wojskowe,  

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gmi-

ną,  
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g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;  

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gmi-

nie; 

3) oświadczenie właściciela nieruchomości potwierdzające stałą nieobecność osób zameldowanych.   

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Głowno Nr XXX/133/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieru-

chomości.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy: 

Władysław Mikołajczyk 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXI/147/13 

Rady Gminy Głowno 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 
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POUCZENIE  

1. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 

deklaracji Wójt Gminy określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.  

2. W przypadku niedokonania wpłaty w określonym uchwałą terminie kwoty opłaty wynikającej z deklara-

cji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wy-

konawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954, z późn. zm.).  

3. Pierwszą deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy w terminie od 1 marca –  do 31 marca 2013 r. lub w 

ciągu 14 dni od momentu zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub w ciągu 14 dni od 

momentu powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  
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4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nie-

ruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Głowno w 

terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

5. Do deklaracji należy dołączyć wypełniony Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące osób zamieszkują-

cych nieruchomość.  

6. W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących nieruchomość jest mniejsza niż liczba osób zameldowa-

nych, do deklaracji należy dołączyć następujące dokumenty:  

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez od-

powiednie instytucje, w szczególności:  

a) domy spokojnej starości,  

b) domy dziecka,  

c) zakłady karne,  

d) placówki opieki zdrowotnej,  

e) jednostki wojskowe,  

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gmi-

ną,  

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc; 

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gmi-

nie; 

3) oświadczenie właściciela nieruchomości potwierdzające stałą nieobecność osób zameldowanych.  

7. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą indywidualną umowę na odbieranie odpadów komunalnych, 

jest zobowiązany dołączyć kopię tej umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXI/147/13   

Rady Gminy Głowno 

z dnia 30 stycznia 2013 r.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ  
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