
UCHWAŁA NR XXXVII/313/2013
RADY GMINY KORZENNA

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. Nr 594, z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn.zm.) Rada Gminy Korzenna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna w brzmieniu określonym załącznikiem 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korzenna. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu: 

1. na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Korzenna, 

2. na stronie internetowej Gminy Korzenna. 

§ 4. 

Traci moc załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXVI/235/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28.12.2012 w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna. 

§ 5. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Wiesław Kracoń
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1. PESEL

2. TELEFON*

3. ROK

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).z późn. zm.

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Korzenna (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to także współwłaściciele, użytkownicy
wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władający nieruchomością).

Termin
składania:

Pierwszy termin: 15.01.2014 r.
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca.
W ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w
deklaracji.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4.Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Korzenna, 33-322 Korzenna 325

5.Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Pierwsza deklaracja □ Nowa deklaracja ( korekta )

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

6.Dane identyfikacyjne (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ osoba fizyczna □ osoba prawa □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
□ spółka nie mająca osobowości prawnej

7. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty □ posiadacz □ zarządca □ użytkownik
□ inne

8.Osoba fizyczna

1. Nazwisko 2. Imię 3. Data urodzenia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/313/2013
Rady Gminy w Korzennej z dnia 18 listopada 2013 r.

DEKLARACJE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA OWYSOKOŚCI OPŁATYZA GOSPODAROWANIEODPADAMI KOMUNALNYMI
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9. Dane nieruchomości, na której powstają odpady

5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat 8. Gmina

9. Ulica 10. Nr domu 11.Nr lokalu 12.Miesjcowość

13. Kod pocztowy 14. Poczta 15. Nr działki

10. Adres do korespondencji - jeśli jest inny , niż adres nieruchomości z poz. 9

D. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C. 9 niniejszej deklaracji odpady będą
gromadzone w sposób selektywny**

E. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C. 9 niniejszej deklaracji wyposażona jest w
kompostownik (w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK”, należy podpisać pojemność kompostownika).
Kompostowanie-naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na
rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

F. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w C .9 niniejszej deklaracji zamieszkuje:***
(należy podać liczbę mieszkańców)
Niniejsze dane będą weryfikowane na podstawie danych dostępnych w Urzędzie Gminy Korzenna w — Ewidencja
Ludności.

G. USTALENIEWYSOKOSCI OPŁATYZA GOSPODAROWANIEODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi( liczba osób pomnożona przez
stawkę zależną od sposobu gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującą uchwałą

Odpady gromadzone w sposób selektywny – 4,00 zł

Odpady gromadzone w sposób nieselektywny – 8,00 zł

16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat 19. Gmina

20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu 23. Miejscowość

24. Kod pocztowy 25. Poczta

TAK NIE

TAK NIE

m3

26. ……………………………………………………….
( należy podać liczbę mieszkańców )

Liczba
mieszkańców

Stawka opłaty Liczba miesięcy Kwota opłaty

27. …………………….. 28. ………………………. 29. ……………………… 30. ……………………….
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H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Pouczony/a odpowiedzialności karnej skarbowej z art. 56 §1 kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111,
poz. 765) - podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi
deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o
zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 72 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

I. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:
1.Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z
2005 r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
2.Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012
r., poz. 391) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4.Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Korzenna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W
przypadku zmiany danych, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty tj. zmiany liczby osób mieszkających w
gospodarstwie domowym ( tj .urodzenia, zgony lub zmiana miejsca zamieszkania) należy złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
5.Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie
odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
OBJAŚNIENIA
* Telefon – pole nieobowiązkowe
** Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w sposób określony w regulaminie.
*** Przez osoby zamieszkałe należy rozumieć osoby posiadające stałe lub czasowe zameldowanie oraz osoby
przebywające na danej nieruchomości dłużej niż miesiąc.
6. Opłatę z poz.30 należy wpłacać w 4 ratach w następujących terminach :
I. - 15.03. 2014 za styczeń , luty , marzec
II. - 15.05.2014 za kwiecień ,maj, czerwiec
III. - 15.09.2014 za lipiec, sierpień, wrzesień,
IV. -15.11. 2014 za październik , listopad, grudzień.

u sołtysa wsi, w kasie Urzędu Gminy Korzenna pokój nr 31 w poniedziałek od godz. 830 – 1330 ,

od wtorku – piątku w godz. od 715-1330, lub na rachunek bankowy Urzędu, nr konta: Bank Spółdzielczy
w Grybowie o/Korzennej 84879710260020020000710003 w tytule wpisując „ opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – rata np. I ”

Imię Nazwisko

Data Czytelny podpis składającego/osoby reprezentującej

Uwagi organu
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Data

…………………………………………

Podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

……………………………………………
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Przewodniczący Rady

Wiesław Kracoń 
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