
UCHWAŁA NR XXIV/165/13
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 6 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/131/12 z dnia 9 listopada 2012 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XX/131/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze gminy Wąsosz wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2 ust. 1 termin „31 marca 2013 r.” zmienia się na „30 kwietnia 2013 r.”, 

2. Załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza 

Zdzisław Nicpoń
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/165/13 
Rady Miejskiej Wąsosza 
z dnia 06.03.2013 r. 
 

Burmistrz Wąsosza 
Plac Wolności 17 
56 – 210 Wąsosz 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 
2012 r. Poz. 391) 

Składający:  Właściciel nieruchomości 
Miejsce składania: Urząd Miejski Wąsosza, Plac Wolności 17, 56 – 210 Wąsosz 
 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, WIELKIMI 
DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI: (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE) 
 

a) Pierwszą deklarację 
 

b) Zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji 
 

 
2. ADRES NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY KOMUNALNE: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ: (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE) 
1. Właściciel 
 
2. Współwłaściciel 

 
3. Użytkownik wieczysty 

 
4. Jednostka organizacyjna 

 
5. Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 
6. Inny podmiot …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. IMIĘ, NAZWISKO, PESEL / NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ADRES LUB SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Uwaga!!! 
Poniższe oświadczenia dotyczą: 

- w pkt 1) tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
- w pkt 2) tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 
- w przypadku gdy nieruchomość w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała, należy wypełnić 

zarówno pkt 1) jak też pkt 2). 

1) DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje: ………………… osób. 
Obecnie posiadam ………………………………… pojemników na odpady (podać liczbę pojemników i ich pojemność) 

Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz 
stawek kwotowych ustalonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza różnych dla odpadów zbieranych w sposób selektywny i 
odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. Stawka opłaty jest stała dla nieruchomości zamieszkałych przez 5 i więcej osób. 
 
Odpady zbieram w sposób: (zakreślić właściwe) 

- selektywny   [stawka opłaty: …………… zł/miesiąc] 
 

- nieselektywny   [stawka opłaty: …………… zł/miesiąc] 
 
 

2) DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach (w tabeli 
wypełnić pola zaznaczone na szaro): 

 

Typ pojemnika Ilość Stawka opłaty Obecnie posiadam 

KP-7 (7 m3) 
 
 

  

1 110 l 
 
 

  

120 l 
 
 

  

110 l 
 
 

  

 
Wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi 
na danej nieruchomości oraz stawek kwotowych ustalonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza różnych dla odpadów 
zbieranych w sposób selektywny i odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. 

 
Odpady zbieram w sposób: (zakreślić właściwe) 

- selektywny  [stawka opłaty: ……… zł/pojemnik] 
 

- nieselektywny  [stawka opłaty: ……… zł/pojemnik] 
 

Obliczona stawka opłaty wynosi: ……………………… zł/miesiąc 

6. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym 
 

…………………………………………………      ……………………………………………………… 
            (miejscowość i data)                (czytelny podpis) 

Objaśnienia / informacje: 
 właściciel nieruchomości – to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 
 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację do Burmistrza Wąsosza o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie do 30.04.2013 r. lub w terminie 14 dni od dnia nabycia nieruchomości \ użytkowania wieczystego \ 
innej formy władztwa nad nieruchomością 

 w przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do Burmistrza Wąsosza nową deklarację uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany 
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