UCHWAŁA NR VI/31/2015
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ust. 1, art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w Urzędzie Gminy Wilczyce w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 2. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
2. Deklaracje mogą być przesłane za pomocą elektronicznej Platformy Usługi Administracyjnej e-PUAP
w następujących formatach elektronicznych: doc, docx, pdf, rtf, gif, jpg/jpeg, odt, ods.
3. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzorem
deklaracji w formie pisemnej.
4. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz.
262 z późn. zm) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
5. Odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji oraz wzór deklaracji udostępniony jest na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wilczyce pod adresem: www.bip.wilczyce.pl, w zakładce
,,Gospodarka Odpadami”.
6. Fakt otrzymania przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej deklaracji przesłanej
w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny Urzędowe
Potwierdzenie Przedłożenia.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/112/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Święt. z 2013 r., poz. 522).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Krakowiak
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Data złożenia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

Składający:

Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach), na której zamieszkują mieszkańcy.

Termin składania:

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych
w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Wilczyce
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację
Wójt Gminy Wilczyce
Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (proszę wpisać X we właściwy kwadrat):



Pierwsza deklaracja – data powstania obowiązku _____-_____-_________
(dzień, miesiąc, rok)



Korekta deklaracji - data korekty _____-_____-_________
(dzień, miesiąc, rok)



Nowa deklaracja – data zaistnienia zmian _____-_____-_________
(dzień, miesiąc, rok)



Wygaśnięcie obowiązku - data wygaśnięcia _____-_____-__________
(dzień, miesiąc, rok)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę wpisać X we właściwy kwadrat)
*dotyczy osób fizycznych **dotyczy podmiotów innych niż osoba fizyczna
C.1




osoba fizyczna
osoba prawna

C.2





właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty





inny (jaki?) …………………………………………………….........

wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa
inny podmiot (jaki?) ………………………………………………..

C3. Imię i nazwisko* / pełna nazwa**
C4. PESEL*

C5. NIP * / **

C6. REGON **

C7. Numer telefonu */**

C8. Adres zamieszkania */ adres siedziby **
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D. DANE DOTYCZĄCE NIRUCHOMOŚCI
D1. Adres nieruchomości

D2. Liczba mieszkańców nieruchomości

D3. Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części D1 niniejszej deklaracji odpady będą
zbierane i odbierane w sposób (proszę wpisać X we właściwy kwadrat):





selektywny (segregacja)

nieselektywny (zmieszany)

E. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
E1. Stawka opłaty (zgodna z oświadczeniem w polu D3)

a) ……………................... zł (selektywne zbieranie)
b)………………………… zł (nieselektywne zbieranie)
E2. Miesięczna wysokość opłaty (iloczyn wartości z pól D2 i E1a lub E1b)

………………………………..
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, iż dane zawarte w deklaracji są zgodne z rzeczywistością.
……...............................
(miejscowość i data)

..............................................
(czytelny podpis*/ podpis (pieczęć)**)

Pouczenie
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z
późn. zm.)
Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji:
Art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wilczyce deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w
którym nastąpiła zmiana.
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Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji:
1. Pole ,,pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem ,,X” w przypadku, gdy dany podmiot nie
składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
nieruchomość wskazaną w polu ,,D1”.
2. Pole ,,korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem ,,X” w przypadku zmiany danych nie
będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana
nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu siedziby), a także w przypadku konieczności
zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej, np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów
rachunkowych i oczywistych pomyłek.
Ponadto do tego typu deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
3. Pole ,,nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem ,,X” w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Pole ,,wygaśnięcie obowiązku” należy zaznaczyć znakiem ,,X” w przypadku zaprzestania
powstawania odpadów, np. na skutek sprzedaży nieruchomości, niezamieszkiwania nieruchomości
pewien okres czasu itp.
5. W polu ,,C2” zaznaczamy ,,wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa” w przypadku gdy nieruchomość
jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu.
6. Stawka opłaty o której mowa w polu ,,E1” została określona właściwą uchwałą Rady Gminy
Wilczyce
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.
Rodzaj stawki w polu ,,E1” (selektywne zbieranie/nieselektywne zbieranie) wpisujemy zgodnie
z oświadczeniem z pola ,,D3”.
7. W polu ,,E2” wpisujemy kwotę która stanowi iloczyn liczby osób podanych w polu ,,D2” oraz
wybranej stawki określonej w polu ,,E1”.

Id: FBFDDBDE-9A64-4355-8F79-1C0311D031D4. Podpisany

Strona 5

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Zgodnie z art. 6m
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu
jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Uchwała określa także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności:
a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między
z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

nimi

zgodnie

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest stosowne.
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