UCHWAŁA NR 20.XX.2016
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, składanej przez właściciela nieruchomości:
1) na której zamieszkują mieszkańcy,
2) na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku.
§ 2. 1. Deklarację, sporządzoną zgodnie z odpowiednim wzorem, o którym mowa w §1, właściciel
nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w
następujących terminach:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej strony
internetowej Urzędu Gminy Wiązowna oraz za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej - „ePUAP”.
3. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub profilu zaufanego elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
4. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w
sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób
zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
5. Format elektroniczny odpowiedniego wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 określony jest w formacie
danych XML.
6. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do
uchwały.
7. Dokument XML, o którym mowa w ust. 5 zgodny jest ze schematami publikowanymi w repozytorium
wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 9.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Renata Falińska

Id: D8C66685-E7BC-44E2-8187-0C7643EDBBC0. Uchwalony

Strona 2

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 20.XX.2016
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 23.02.2016 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób posiadających
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, władających nieruchomością.

Podstawa prawna:

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

Termin składania:

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości.

Miejsce składania :

Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna

A.

ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
WÓJT GMINY WIĄZOWNA

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwe pole)
Nowa deklaracja (zmiana danych)1)

Pierwsza deklaracja

Korekta2)

W przypadku pierwszej deklaracji podać datę od kiedy nieruchomość jest zamieszkała
lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – od kiedy powstają odpady

…..…..….....¯……...........¯………………
(dzień - miesiąc - rok)
…..…..….....¯……...........¯………………
(dzień - miesiąc - rok)

W przypadku zmiany danych bądź korekty deklaracji podać datę powstania zmiany:

B.2. Przyczyny złożenia nowej deklaracji lub korekty (należy zaznaczyć właściwe pole)
zmiana ilości osób

C.

zbycie/nabycie nieruchomości

inne - jakie ………………………………………..

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Nazwisko

Pierwsze imię

Drugie imię

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

Numer PESEL

NIP

C.1. Adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu 3)

e-mail 3)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień
tematycznych sms/e-mail 4)

C.2. Adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

1) Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana stawki opłaty, zmiana liczby mieszkańców).
2) Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji.
3) Podanie informacji o numerze telefonu i adresie e-mail nie jest obowiązkowe.
4) Należy wpisać TAK lub NIE.
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D

DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

D.1. Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwe pole)
Osoba prawna

Osoba fizyczna

D.2. Rodzaj własności (należy zaznaczyć właściwe pole)
Właściciel

Współwłaściciel

Inny …………………………………………………………..

D.3. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Miejscowość

Ulica

Numer domu/lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Numer ewidencyjny działki

D.4. Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku

Nieruchomość zamieszkała

D.5. Dane dotyczące nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D4 niniejszej deklaracji odpady
komunalne będą gromadzone w sposób: (proszę wskazać właściwe pole w poz. 1 lub 2)

1.

SELEKTYWNY

2.

ZMIESZANY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D4 niniejszej deklaracji zamieszkuje
następująca ilość osób:

…………………………………………………
(należy podać liczbę mieszkańców)

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określona w uchwale Rady Gminy Wiązowna

…………………………………………………………zł/miesiąc

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca z iloczynu
liczby mieszkańców i stawki opłaty, wyrażona w złotych

…………………………………………………………zł/miesiąc

Dane dotyczące nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane
D.6.
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D4 niniejszej deklaracji odpady
komunalne będą gromadzone w sposób: (proszę wskazać właściwe pole w poz. 1 lub 2)

1.

SELEKTYWNY

2.

ZMIESZANY
…………………………………………………

Ilość domków letniskowych, lub innych nieruchomości:

(należy podać liczbę domków)

Stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określona w uchwale Rady Gminy Wiązowna

………………………………………………………….……zł/rok

Roczny wymiar opłaty wynikający z iloczynu liczby domków letniskowych i stawki ryczałtowej
opłaty, wyrażonej w złotych

………………………………………………………….……zł/rok

E.

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

F.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że dane wykazane przeze mnie w niniejszym dokumencie zgodne są ze stanem faktycznym. Świadomy/świadoma jestem odpowiedzialności
za podanie zeznań niezgodnych z rzeczywistością.
Data wypełnienia deklaracji:
(dzień - miesiąc - rok)

…….…....¯…….......¯………………

G.

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

ADNOTACJE URZĘDU

Data przyjęcia deklaracji:
(dzień - miesiąc - rok)

…….…....¯…….......¯………………

H.

Czytelny podpis właściciela nieruchomości bądź osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (należy dołączyć
pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela
nieruchomości)

Sprawdzono pod względem formalnym:
………………………………………………………………………………………………….

POUCZENIE

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1619 z późn. zm.).

I.

OBJAŚNIENIA

1. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją, w oryginale lub w formie
uwierzytelnionego podpisu, wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20.XX.2016
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 23 lutego 2016 r.
Struktura XML do Załącznika Nr 1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wnio:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/GminaWiazowna/DeklaracjaOdpady/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms">
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:B1deklaracja></wnio:B1deklaracja>
<wnio:B1datazamieszkania></wnio:B1datazamieszkania>
<wnio:B1datazmiany/>
<wnio:B2przyczyna></wnio:B2przyczyna>
<wnio:B2inne/>
<wnio:CNazwisko></wnio:CNazwisko>
<wnio:CImie></wnio:CImie>
<wnio:Cdrugieimie></wnio:Cdrugieimie>
<wnio:Cimieojca></wnio:Cimieojca>
<wnio:Cimiematki></wnio:Cimiematki>
<wnio:Cdataurodzenia></wnio:Cdataurodzenia>
<wnio:CPESEL></wnio:CPESEL>
<wnio:CNIP/>
<wnio:C1Kraj></wnio:C1Kraj>
<wnio:C1Wojewodztwo></wnio:C1Wojewodztwo>
<wnio:C1powiat></wnio:C1powiat>
<wnio:C1gmina></wnio:C1gmina>
<wnio:C1ulica></wnio:C1ulica>
<wnio:C1nrdomu></wnio:C1nrdomu>
<wnio:C1Miejscowosc></wnio:C1Miejscowosc>
<wnio:C1kodpocztowy></wnio:C1kodpocztowy>
<wnio:C1Poczta></wnio:C1Poczta>
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<wnio:C1nrtel></wnio:C1nrtel>
<wnio:C1email></wnio:C1email>
<wnio:C1emailzgoda></wnio:C1emailzgoda>
<wnio:C2Kraj></wnio:C2Kraj>
<wnio:C2Wojewodztwo></wnio:C2Wojewodztwo>
<wnio:C2powiat></wnio:C2powiat>
<wnio:C2gmina></wnio:C2gmina>
<wnio:C2ulica></wnio:C2ulica>
<wnio:C2nrdomu></wnio:C2nrdomu>
<wnio:C2Miejscowosc></wnio:C2Miejscowosc>
<wnio:C2kodpocztowy></wnio:C2kodpocztowy>
<wnio:C2Poczta></wnio:C2Poczta>
<wnio:D1osoba></wnio:D1osoba>
<wnio:D2rodzajwlasnosci></wnio:D2rodzajwlasnosci>
<wnio:D2rodzajwlasnosciinny/>
<wnio:D3Miejscowosc></wnio:D3Miejscowosc>
<wnio:D3ulica></wnio:D3ulica>
<wnio:D3nrdomu></wnio:D3nrdomu>
<wnio:D3kodpocztowy></wnio:D3kodpocztowy>
<wnio:D3Poczta></wnio:D3Poczta>
<wnio:D3nrewidencyjny></wnio:D3nrewidencyjny>
<wnio:D4rodzajnieruchomosci></wnio:D4rodzajnieruchomosci>
<wnio:D5danenieruchomoscizamieszkalych></wnio:D5danenieruchomoscizamieszkalych>
<wnio:D5liczbamieszkancow></wnio:D5liczbamieszkancow>
<wnio:D5stawkamiesieczna></wnio:D5stawkamiesieczna>
<wnio:D5kwotamiesieczna></wnio:D5kwotamiesieczna>
<wnio:D6daneletniskowych></wnio:D6daneletniskowych>
<wnio:D6iloscdomkowletniskowych/>
<wnio:D6stawkaryczaltowa/>
<wnio:D6rocznywymiar/>
<wnio:Ezalaczniki>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<wnio:Eopiszalacznika></wnio:Eopiszalacznika>
<wnio:Ezalacznik/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Ezalaczniki>
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<wnio:Foswiadczenie></wnio:Foswiadczenie>
<wnio:Fdatawypelnieniadeklaracji></wnio:Fdatawypelnieniadeklaracji>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
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Uzasadnienie
Nowa uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości ma na celu dostosowanie jej zapisów do znowelizowanej ustawy z
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.
zm.). Z dniem 27 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty dla właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe. Ryczałtowy charakter opłaty dla ww. nieruchomości powoduje koniecznść zmiany dotychczas
obowiązującego wzoru deklaracji. Ponadto zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach Rada gminy w celu ułatwienia składania deklaracji, powinna określić warunki i tryb
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: ich format elektroniczny
oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz
rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Przewodnicząca Rady
Renata Falińska
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