
UCHWAŁA NR XXVII/278/2013 
RADY GMINY CZARNA

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 poz.391.), oraz w związku z art. 10 
ust. 1 zd. pierwsze i art. 12 z dnia 1 lipca 2011r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897), Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

2. Wzór deklaracji o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. 1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w §1 ust. 1, należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r  .  

2. Deklaracje, o których mowa w §1 ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest przekazać do Urzędu 
Gminy Czarna, 37-125 Czarna 260. 

3. Deklaracje przesyłane w formie elektronicznej winny posiadać certyfikowany podpis elektroniczny lub 
zaufany profil epuap. 

4. Nie uznaje się za złożone deklaracji w formie elektronicznej podpisanej w inny sposób niż określone w ust. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Czarnej Nr XXVI/253/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zdzisław Jaromi
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/278/2013 

Rady Gminy Czarna 

z dnia 21 lutego 2013 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 
Podstawa  
prawna  

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 391). 

Składający 
 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych 
Gminy Czarna, przez których rozumie się także współwłaścicieli oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin  
składania  

W terminie do 30 kwietnia 2013 r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności 
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty 

Miejsce  
składania  

Urząd Gminy Czarna, 
Czarna 260, 37-125 Czarna 
Deklaracje w formie elektronicznej winny zostać przesłane na adres email: 
 odpady@gminaczarna.pl  

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, 

drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 
DANE IDENTYFIKACYJNE  
*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi **dotyczy podmiotów będących osobami 
fizycznymi 

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (odpowiednie zaznaczyć znakiem  x  , należy wybrać jedną 
możliwość)  
□ ZARZĄDZAJACY NIERUCHOMOŚCIĄ (właściciel, użytkownik, posiadacz, współwłaściciel, 
współposiadacz) 
□  INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ  

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
□ osoba fizyczna 
□ osoba prawna 
□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

NAZWA PEŁNA, NIP* / IMIĘ I NAZWISKO, PESEL**  

TELEFON KONTAKTOWY  

 
ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
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Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
ADRES NIERUCHOMOŚCI  (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane  
odpady komunalne)  
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW  (odpowiednie zaznaczyć znakiem  x,  należy wybrać jedną  

możliwość)  

□  odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny  (papier, metal, tworzywo sztuczne, 
szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady 
zmieszane) stawka miesięcznej opłaty wynosi: 17,50 złotych miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego 

□  odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny  (odpady komunalne nie 
poddane segregacji) - stawka miesięcznej opłaty wynosi : 40 złotych miesięcznie od jednego gospodarstwa 
domowego 

LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH  (należy podać liczbę gospodarstw prowadzonych na terenie 
nieruchomości w każdym lokalu mieszkalnym i budynku mieszkalnym jednorodzinnym)  

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

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY  (liczona jako iloczyn liczby gospodarstw domowych 
prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty)  

................................................................................................................. zł . 

Pouczenie  

1. Weryfikacja danych podanych w deklaracji będzie prowadzona na podstawie decyzji w sprawie wymiaru 
podatku od nieruchomości, faktur dotyczących zużycia wody i odprowadzania ścieków lub innych dokumentów 
będących w posiadaniu gminy. 

2. Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

3. Deklaracje przesyłane w formie elektronicznej winny posiadać certyfikowany podpis elektroniczny lub 
zaufany profil epuap. 

4. Nie uznaje się za złożone deklaracji w formie elektronicznej podpisanej w inny sposób niż określone w pkt. 
3. 

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

(data i czytelny podpis składającego deklarację)  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zdzisław Jaromi
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