
Uchwała Nr XXVII/357/12 

Rady Miejskiej w Pszczynie 

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

na której zamieszkują mieszkańcy. 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzjących dane zawarte w deklaracji, o której mowa 

w § 1 ust. 1.: 

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, 

wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności: 

a) domy spokojnej starości, 

b) domy dziecka, 

c) zakłady karne, 

d) placówki opieki zdrowotnej, 

e) jednostki wojskowe, 

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, 

zamieszkujących poza gminą, 

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc. 

2) kopia faktury za zużycie wody na terenie posesji. 

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 

w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w terminie: 
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1) do 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji, 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych 

posesji, 

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych 

osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób 

selektywny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie. 

 

Przewodniczący Rady 

Leszek Szczotka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/357/12 

Rady Miejskiej w Pszczynie 

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

Wzór deklaracji 

——————————————————————————————————————————————————
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Przewodniczący Rady 

Leszek Szczotka
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Uzasadnienie

Artykuł 6n. ust. 1 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, 

iż rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej 

wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Według ust. 2 ww. 

art. 6n, rada gminy w uchwale może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte 

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji właściciela nieruchomości zobowiązano 

do przedłożenia dokumentów potwierdzających stałą nieobecność mieszkańca, wystawionych przez 

odpowiednie instytucje, w szczególności: 

a) domy spokojnej starości, 

b) domy dziecka, 

c) zakłady karne, 

d) placówki opieki zdrowotnej, 

e) jednostki wojskowe, 

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, 

zamieszkujących poza gminą, 

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc. 

- kopię faktury za zużycie wody na terenie posesji. 

Projekt uchwały w okresie od 1 do 10 grudnia 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty jest 

konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie 

z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące 

przedłożonego do konsultacji projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady 

Leszek Szczotka
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