
 

UCHWAŁA NR XVIII/159/2015 

RADY GMINY FREDROPOL 

z dnia 30 grudnia 2015r. 
 

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 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6m ust. 1a i ust. 1b i art. 6n ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Fredropol 

uchwala, co następuje: 
 

§ 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. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały.  

 

§ 2 

 

 Deklaracje, której wzór określa załącznik do uchwały przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 6m ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

 Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji, terminów i miejsca składania 

deklaracji oraz pouczenia, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego 

 

§ 3 

 

Dopuszcza się składanie deklaracji o której mowa w uchwale za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePuap (po uprzednim 

założeniu konta na e-PUAP skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej) którym to deklaracja musi 

być podpisana. 

2. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Akceptowalne formaty załączników to : DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Maksymalny 

rozmiar załączników nie może przekroczyć 3MB. 

 

§ 4. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała  Nr XLI/321/2013 Rady Gminy 

Fredropol  z dnia  6 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
 

 

§5. 
     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6. 

 

 Uchwała wchodzi w życie  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z 

mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.  

 
 

 

 

      

 

 

 



 



Załącznik do Uchwały Nr …………../2015 

Rady Gminy Fredropol 
z dnia ……………... 2015 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
______________________________________________________________________________________________________  

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Podstawa prawna:          Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                                          (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).  

 

Składający:                      Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w   

                                          rozumieniu  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

Miejsce składania:          Urząd Gminy w Fredropolu, Fredropol 15, 37-734 Fredropol 

 

Nazwa organu                  Wójt Gminy Fredropol 
 

Termin  składania:          W ciągu 14 dni od zamieszkania lub od dnia w którym  nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 

    
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji (korekta deklaracji)                   ………………………………….……… 

                                                                                                                                                 (dzień – miesiąc – rok) 
 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

Składający: 
       □    Właściciel nieruchomości               □    współwłaściciel            □    najemca, dzierżawca  

       □    użytkownik wieczysty                    □    zarządca nieruchomości wspólnej             

       □    inny (napisać jaki)………………………………………………………………………………………………………….               

 

 
Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

 

 

 

 
Numer PESEL* 
 

Nr telefonu Ares e-mail 

 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

 

 C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Gmina 
 

Miejscowość Nr domu Nr lokalu 

Dzielnica 
 

Kod pocztowy Poczta 

Obręb/arkusz/numer działki 

 

 

 

 

 
1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 



 

Oświadczam że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

Selektywny                                  Zmieszany 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….…………. 
                                                                                                                                                                                                               (liczba mieszkańców) 
Wyliczenie miesięcznej stawki: 

 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….………… zł 
             (liczba mieszkańców)                                                     (stawka opłaty za osobę)                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)                                                       

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..……………..……….....zł 

 

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……... zł 

                                                                                                                                        (kwotę miesięczną należy pomnożyć przez trzy miesiące) 

 
 

D.  KOMPOSTOWNIK ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 
Oświadczam że nieruchomość wyposażona będzie w przydomowy kompostownik, a uzyskany kompost będzie 

wykorzystany na potrzeby własne (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

TAK                                           NIE 

 
 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 
 

 

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

F. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 
Pouczenie: 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.    o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945 ze zmianami). 

2) Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany 

złożyć do Wójta Gminy Fredropol deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub zaistnienia zmian mających wpływ na ustalenie wysokości należnej 

opłaty. Opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości umieszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 

 

Objaśnienia: 

 1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.          

2) Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 

 

Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo 

zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 1, D i E. 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca. 

1)  Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Fredropol. 

2)  Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację, 

3) W przypadku wyboru metody zbierania odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę podstawową, natomiast przy wyborze metody 

zbiórki odpadów komunalnych metoda zmieszana należy wybrać stawkę wyższą, 

4) Sposób zbierania odpadów komunalnych podlegał będzie kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, Wójt Gminy Fredropol w drodze decyzji naliczy opłatę za oddawanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi 

odsetkami.   

5)  Opłatę należy wpłacać w następujących terminach:  

za I kwartał do 31 stycznia, 

za II kwartał do 30 kwietnia, 

za III kwartał do 31 lipca , 

za IV kwartał do 31 października, 



na rachunek bankowy Urzędu Gminy Fredropol w BS w Dynowie- Filia Fredropol - 24 9093 1020 2016 0160 0090 0001 w tytule podając 

adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne lub w kasie Urzędu Gminy Fredropol. 

6) Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fredropol dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych w 

przydomowych kompostownikach i wykorzystywania ich na potrzeby własne. 
 

 
 


