DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 11 grudnia 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Poz. 4872

Data: 2015-12-11 15:23:19

UCHWAŁA NR XI/90/2015
RADY GMINY ŻMUDŹ
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2 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 Żmudź
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać
w Urzędzie Gminy Żmudź, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
4. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji
określającej wysokość opłaty – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
5. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarację składa
właściciel nieruchomości, wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.
§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 971);
2) układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji określa załącznik do uchwały;
3) deklarację przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.
262 z późn. zm.) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/207/2012 Rady Gminy Żmudź z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 1245)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żmudź.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż
z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gawrjołek
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Zał cznik
do uchwały Nr XI/90/2015
Rady Gminy mud
z dnia 17 listopada 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.
1399 z pó n. zm.).

Składaj cy

Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych b d cych
wła cicielami nieruchomo ci, a tak e współwła cicieli, u ytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadaj cych nieruchomo w zarz dzie lub u ytkowaniu, a tak e innych
podmiotów władaj cych nieruchomo ci

Termin składania

Deklaracj nale y zło y w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego
mieszka ca. Deklaracj składa si równie w przypadku wyst pienia zmian wpływaj cych na wysoko
opłaty – w terminie 14 dni od dnia nast pienia zmiany. W przypadku zmiany stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklaracj składa wła ciciel nieruchomo ci, wobec którego
uprzednio została wydana decyzja okre laj ca wysoko opłaty.

Miejsce składania

Wójt Gminy mud

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

URZ D GMINY MUD
B. OBOWI ZEK ZŁO ENIA DEKLARACJI
2. Okoliczno ci powoduj ce obowi zek zło enia deklaracji (zaznaczy wła ciwy kwadrat)
deklaracja – powstanie obowi zku od (data) …………………
nowa deklaracja - zmiana danych od (data) ………………..
korekta deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWI ZANY DO ZŁO ENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczy wła ciwy kwadrat)
Wła ciciel, u ytkownik lub posiadacz
Współwła ciciel, współu ytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJ CEGO DEKLARACJ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4.

Rodzaj wła ciciela nieruchomo ci (zaznaczy wła ciwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo ci prawnej

5. Nazwa pełna/ Nazwisko i imi
…....................................................................................................................................................

6. Numer PESEL/REGON …................................................…………….
7. NIP (je eli obowi zuje składaj cego deklaracj ) ……………………………………………….
8. Data urodzenia …………………………. 9. Imi ojca ……………………………. 10. Imi matki ……………………...………...

D.2 ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu

18. Miejscowo

19. Kod pocztowy

20. Poczta

21. Nr telefonu

22. Adres e-mail

17. Nr lokalu
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E. DANE NIERUCHOMO CI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ MIESZKA CY
E.1 POŁO ENIE NIERUCHOMO CI
23. Gmina

24. Miejscowo

E.2 TYTUŁ PRAWNY

25. Nr domu

(zaznaczy wła ciwy kwadrat)

27. Rodzaj własno ci

28. Rodzaj posiadania samoistnego

własno

współwłasno

posiadanie

29. Rodzaj u ytkowania
u ytkowanie wieczyste

F. WYSOKO

26. Nr lokalu

współposiadanie

30. Rodzaj posiadania zale nego
współu ytkowanie

posiadanie

współposiadanie

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.1 O WIADCZENIA DOTYCZ CE OPŁAT
31. O wiadczam, e na terenie nieruchomo ci zamieszkałej okre lonej w cz ci E deklaracji zamieszkuje ….......... osób
(poda liczb mieszka ców).
32. O wiadczam, e na terenie nieruchomo ci okre lonej w cz ci E deklaracji, odpady b d gromadzone i odbierane
w sposób selektywny:
TAK

NIE

F.2 OBLICZENIE WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
33. WYLICZENIE MIESI CZNEJ OPŁATY (to iloczyn liczby mieszka ców zamieszkuj cych nieruchomo
opłaty od jednego mieszka ca)

i stawki

……………………………… x ……………… zł = ………………………………………
(liczba mieszka ców)

34. Wysoko

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszka ców i stawki opłaty)

kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: (wysoko

miesi cznej opłaty

pomno y przez liczb miesi cy w kwartale) ………………………..zł

G. PODPIS WŁA CICIELA / OSOBY REPREZENTUJ CEJ WŁA CICIELA…………………...……
35. Imi

36. Nazwisko

37. Data wypełnienia deklaracji

38. Podpis (piecz tka) wła ciciela / osoby reprezentuj cej
wła ciciela

H. ADNOTACJE ORGANU

Pola jasne wypełnia wła ciciel. Wypełni du ymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1996 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z pó n. zm.).

