Uchwała Nr XXI/141/2016
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 20 czerwca 2016r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami`
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
Rada Gminy w Wierzbicy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na której
zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć
w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 osobiście , pocztą lub w formie elektronicznej.
3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej
właściciel nieruchomości może złożyć za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej w formacie danych XML.
4. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
5. Deklaracja będzie dostępna na stronie Urzędu Gminy Wierzbica wwwwierzbica.pl oraz bip.wierzbica.pl.
którą po wypełnieniu można przesłać, jako załącznik pisma ogólnego przez Elektroniczną Platformę
Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Link do usługi jest zamieszczony na stronie internetowej
Urzędu Gminy .
6. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) lub
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).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbicy.

§ 3.
 Traci moc uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 . XXI/141/2016
do uchwały Rady Gminy Wierzbica
z dnia 20 czerwca 2016r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, najemców

Miejsce składania:

Urząd Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73, 26 – 680 Wierzbica

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73, 26 – 680 Wierzbica

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 pierwsza deklaracja
 zmiana danych zawartych w deklaracji ………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
właściciel
 współwłaściciel
najemca
B.2. NAZWISKO I IMIĘ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ PESEL

inne ………………………

…..........................…………………………………………....................

PESEL: …...................................................

(imię i nazwisko)

B.3. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

B.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Dzielnica

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

B.5. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODAPDAMI KOMUNALNYMI:

Odpady komunalne gromadzone będą w sposób:*
selektywny - stawka opłaty od 1 mieszkańca, określona w uchwale Rady Gminy**pomnożona przez liczbę osób zamieszkałych daną posesję.
nieselektywny– stawka opłaty od 1 mieszkańca, określona w uchwale Rady Gminy**,
pomnożona przez liczbę osób zamieszkujących daną posesję.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt. B4 niniejszej deklaracji
zamieszkuje………………………….(należy podać liczbę mieszkańców)
Stawka opłaty wynosi** …………………..zł/osobę
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………zł (Obliczamy
jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych)
*zaznaczyć właściwe
**stawki opłat określone zostaną w Uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłat

C. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………
(czytelny podpis)

D. 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 art. 3a (t.j. Dz. U. z 2014r., poz 1619 z późn. zm.)
2)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wierzbica 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.

3)

Deklarację zobowiązani są składać właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.

4)

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 do Wójta Gminy Wierzbica 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.

5)

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy miesięcznie do 15 dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

6)

Zbieranie selektywne – zbieranie z rozdzieleniem na poszczególne rodzaje odpadów.
Zbieranie nieselektywne – zbieranie bez rozdzielania na poszczególne rodzaje odpadów.

Przewodniczący Rady Gminy
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXI/141/2016
Rady Gminy w Wierzbica
z dnia 20 czerwca 2016r.

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nazwa pola
Nr pola

Nazwa pola

A. Obowiązek złożenia
deklaracji

B. Dane
składającego
deklarację

B1

B2

B3

Okoliczności
złożenia
deklaracji
Forma władania

Nazwisko i Imię
składającego
deklarację oraz
PESEL
Adres
zamieszkania

Pierwsza deklaracja
Zmiana danych
zawartych
w deklaracji
dzień –miesiąc -rok
Właściciel

Z
Z

T
T

Typ i długość
pola
Max 1 znak
Max 1 znak

T

Max 1 znak

Współwłaściciel
Najemca
Inne
Imię i nazwisko

Z

T

Imię TYP
Nazwisko TYP

PESEL

Z

T

Pesel TYP

Kraj
Województwo
Powiat

C
C
C

T
T
T

Kraj TYP
Woj. TYP

Gmina
Miejscowość

C

T

Gmina TYP

C

T

Miejscowość
TYP

Z

N

Ulica TYP

Z

T

Nr domu TYP

Nr lokalu

Z

N

Nr lokalu TYP

Kod pocztowy

Z

T

Kod pocztowy
TYP

C

T

Poczta TYP

C

T

Gmina TYP

C

T

Miejscowość
TYP

Z

N

Ulica TYP

Z

T

Nr domu TYP

Z

N

Nr lokalu TYP

Z

T

Kod pocztowy
TYP

Z

T

Poczta TYP

Nr domu

Poczta
Adres
nieruchomości
na której
Nieruchomością
powstają odpady
komunalne
nieruchomością

Obowiązkowy
w sekwencji/
wyborze (T/N)

Z

Ulica

B4

Typ pola
c-całkowite,
z-znakowe

Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy

Poczta

Powiat TYP

B5

Wysokość opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

Odpady komunalne
gromadzone będą w
sposób:

Z

T

Max 1 znak

C

T

>0

C

T

>=0

C

T

Iloczyn TYP
Liczba
mieszkańców
TYP
Stawka opłaty
TYP

Z

T

Z

T

Selektywny – stawka
opłaty od 1
mieszkańca, określona
w Uchwale Rady
Gminy pomnożona
przez liczbę osób
zamieszkujących daną
posesję.

Nieselektywny –
stawka od 1
mieszkańca, określona
w Uchwale Rady
Gminy pomnożona
przez liczbę osób
zamieszkujących daną
posesje.

Oświadczam, że na
terenie
nieruchomości
wskazanej w pkt. 3
zamieszkuje (należy
podać liczbę
mieszkańców)
Stawka opłaty
wynosi zł/osobę
Wysokość
miesięcznej opłaty
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
wynosi zł
(obliczamy jako
iloczyn liczby
mieszkańców i
stawki opłaty za
odbiór odpadów)
C . Podpis
osoby
składającej
deklarację

Miejscowość i data

Czytelny podpis

D. Adnotacje
organu

Przewodniczący Rady Gminy
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Miejscowość
TYP
Data TYP
Podpis TYP

