
UCHWAŁA NR XLI/344/2018
RADY GMINY TOMICE

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Rada Gminy Tomice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomice, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie 
Gminy w Tomicach w terminie:

1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do składania nowych deklaracji w przypadku zmiany 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak

Id: E6E8EE74-C69C-45A4-8AC4-EE64FF179AED. Podpisany Strona 1



 

 

Załącznik do uchwały Nr XLI/344/2018 

Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 r. 

 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB ODRĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM 

LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

                                                              
                  

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI    

Wójt Gminy Tomice  
 

B. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 pierwsza deklaracja                

 nowa deklaracja – zmiana danych 

 nowa deklaracja – zbycie nieruchomości 

 inna …………………………………………. 
 

Data powstania obowiązku ponoszenia 

opłaty / zaistniałej zmiany 

 

( __ __  -  __ __   -   __ __ __ __ ) 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz        współwłaściciel/ współposiadacz                         najemca, dzierżawca 

 zarządca nieruchomości                                          inny podmiot 
 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  osoba fizyczna                                 osoba prawna                 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej) 

 

  

Adres zamieszkania / adres siedziby 

Kraj Województwo Powiat 
 

 

  

Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 
 
 

  

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu / adres e-mail 
 

 
  

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Ulica Nr domu/ nr lokalu/ nr działki (w przypadku 

nie posiadania numeru domu) 
 

 

 . 

Nieruchomość wskazana w części E jest (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   niezamieszkana, na której powstają odpady komunalne 

(nieruchomości zamieszkane czasowo, nieruchomości 

wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, 

obiekty użyteczności publicznej, szkoły, hotele, pensjonaty, sklepy, 

restauracje, itp.) 

  mieszana - w części zamieszkana oraz w części 

niezamieszkana, na której powstają odpady komunalne 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dodatkowo 

deklarację przewidzianą dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy 

F. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej  

         w części E deklaracji odpady będą gromadzone  w sposób 

selektywny 
 

   TAK                                  NIE 

 

                                                           
1 Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub nie 

będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 

Identyfikator   podatkowy  PESEL/NIP1 

           
 

REGON (dotyczy firm) 

           
 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) 

Składający Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, położonych na terenie Gminy Tomice  

Termin składania Do 14 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie, albo wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłat albo 

zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty 

Miejsce składania       Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice 
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G. RODZAJ I WIELKOŚĆ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB PRZEZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Należy podać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej na nieruchomości lub przeznaczenie 

nieruchomości/ części nieruchomości wskazanej w części E deklaracji, zgodnie z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Tomice  

Wielkość działalności2 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Pojemność 

pojemnika/worka/ 

kontenera/ 

Deklarowana liczba 

pojemników/worków/ 

kontenerów 

Stawka opłaty za odbiór 

1 pojemnika/worka/ 

kontenera3 [w zł] 

Deklarowana 

częstotliwość odbioru w 

ciągu miesiąca 

Deklarowana miesięczna kwota 

opłaty [w zł] 

 

A B C D E = B x C x D 

 

worki 60-120 litrów 

 

    

 

120 litrów 

 

    

 

240 litrów 

 

    

 

1100 litrów 

 

    

 

5000 litrów 

 

    

 

7000 litrów 

 

    

 

Worki/pojemniki na popiół 
 

 

110/120 litrów 
 

   

1 

 

 

Łączna wysokość deklarowanej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (należy wpisać 

sumę kwot z rubryki E): 

 

 

 

 
 

 

I. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
Deklarowana wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez 

część roku 

 

Ryczałtowa stawka opłaty 

 

Kwota opłaty 

   

 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

 

…………………………………………………                ………………………………………………………………….. 
        (miejscowość i data złożenia deklaracji)                                                      (Czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej) 

K. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2 Należy podać liczbę osób, miejsc noclegowych, miejsc konsumpcyjnych lub powierzchnię lokalu/obiektu zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Tomice 

 
3 Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Tomice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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Pouczenie 

 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 

się począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. 

3. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 albo w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt 

Gminy Tomice określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki dotyczące ilości odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach określonych w uchwale Rady Gminy Tomice w sprawie terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice. 

 

Objaśnienia: 

 

1. W przypadku zadeklarowania zbierania odpadów w sposób selektywny właściciel nieruchomości obowiązany jest do gromadzenia odpadów komunalnych z 

podziałem na frakcje: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, popiół, pozostałości po segregowaniu odpadów. 

2. W przypadku zadeklarowania zbierania odpadów w sposób nieselektywny właściciel nieruchomości obowiązany jest do posiadania minimum jednego pojemnika 

do gromadzenia odpadów zmieszanych. 

3. Popiół należy gromadzić odrębnie, zarówno w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów, jak i zadeklarowania pojemnika/ów na odpady 

zmieszane. 

4. Rodzaj i pojemność pojemników/worków/kontenerów służących do gromadzenia odpadów komunalnych na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości 

obowiązany jest ustalić w oparciu o powstającą na nieruchomości ilość odpadów komunalnych, jednak nie mniejszą niż przyjęte miesięczne wskaźniki 

nagromadzenia odpadów komunalnych i dostosowany do nich cykl odbioru, określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice. 

5. Stawkę opłaty za pojemnik/worek/kontener określa uchwała Rady Gminy Tomice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. 

6. Minimalną częstotliwość odbioru odpadów w ciągu miesiąca określa uchwała Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice Rady Gminy 

Tomice. 

7. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 

w zarządzie, najmie, dzierżawie, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

8. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w pkt 8, obowiązany do jego wykonania jest podmiot 

lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. 

9. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości. 
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