UCHWAŁA NR XXXIV/197/2018
RADY GMINY CZEMIERNIKI
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub która w części
stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do
uchwały.
§ 2. 1. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.
2. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji 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.
§ 3. 1. Deklaracje mogą być składane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
ePUAP.
2. Format elektroniczny deklaracji jest określony w formacie XML.
3. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, określa załącznik Nr 3 do uchwały.
4. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub
która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, określa załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 4. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 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 2017 r. poz. 570).
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/139/2017 Rady Gminy Czemierniki z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2425).
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Skubiszewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/197/2018
Rady Gminy Czemierniki
z dnia 26 czerwca 2018 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz.
Zobowiązany do
złożenia deklaracji:

1289, z późn. zm.)
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie
Gminy Czemierniki
(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość
w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością)
Deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia
w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Termin składania
deklaracji
Wójt Gminy Czemierniki
Miejsce składania
Urząd Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki
deklaracji i adres
WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM
LUB
NIEBIESKIM
A. Okoliczności
powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
◻ Złożenie pierwszej deklaracji
◻ Nowa deklaracja (zmiana
◻ Korekta deklaracji
(powstanie obowiązku od dnia
danych od dnia
……………...........................................) ………………………….…...........................)
B.
◻
◻
◻
◻
◻

Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
Właściciel nieruchomości
Użytkownik wieczysty nieruchomości
Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
Współwłaściciel / współposiadacz/ współużytkownik nieruchomości
Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których
ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)

C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim
polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)
◻ Osoba fizyczna
◻ Osoba prawna
◻ Jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej
C.1. Imię
C.2. Nazwisko
C.3. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej)

C.4. PESEL
(dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną)

C.5. NIP
(dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną)

C.6. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu
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C.7. Adres do korespondencji
Adres do korespondencji składającego deklarację. Jeśli jest taki sam jak adres nieruchomości,
której dotyczy deklaracja
(proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.7.)
Gmina
Miejscowość
Kod
Poczta
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

D. Sposób zbierania odpadów
Odpady komunalne będą zbierane
w sposób selektywny zgodnie
z regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy
Czemierniki

Odpady komunalne nie będą zbierane
w sposób selektywny

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaznaczyć znakiem „X” lub w przypadku większej ilości
osób niż 9, wpisać cyframi w kratkach)
E.1. Deklaruję następującą
jedna
dwie
trzy
cztery
pięć
ilość osób zamieszkujących
nieruchomość, której
Więcej niż 9
osób tj.
dotyczy deklaracja
sześć
siedem
osiem
dziewięć
E.2. Wysokość stawki opłaty od jednego mieszkańca
Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób
Dla odpadów komunalnych nie zbieranych w sposób
selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1
selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc
miesiąc wynosi:
wynosi:

……………… zł

…………………. zł

E.3. Obliczenie opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Stawka opłaty z pkt E.2.

x

Ilość osób zamieszkujących
nieruchomość z pkt E.1.

=

F. Podpis składającego deklarację

…......................................................................
data

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

Pouczenie
Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1289, z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/197/2018
Rady Gminy Czemierniki
z dnia 26 czerwca 2018 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA
NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁYCH I
CZĘŚCIOWO
Ustawa z dnia 13
września 1996 r. oNIEZAMIESZKAŁYCH
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn.

Podstawa prawna:

Zobowiązany do
złożenia deklaracji:
Termin składania
deklaracji
Miejsce składania
deklaracji, adres

zm.)
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, mieszanych częściowo zamieszkałych i częściowo
niezamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie,
użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością)
Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub/i powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany
danych określonych w deklaracji.
Wójt Gminy Czemierniki
Urząd Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM
LUB
NIEBIESKIM
A. Okoliczności
powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
deklaracji
deklaracji
(powstanie obowiązku od dnia
(zmiana danych od dnia
.......................................................)
...............................................)
B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
nieruchomości
nieruchomości
władająca
nieruchomości
których
ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w
odpowiednim polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)
fizyczna
prawna
nieposiadająca osobowości
prawnej
C.1. Imię
C.2. Nazwisko
C.3. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej)

C.4. PESEL
(dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną)

C.5. NIP
(dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną)

C.6. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu

Id: B2304532-603F-427D-9EC4-18017D66E248. Podpisany

Nr lokalu

Strona 1

C.7. Adres do korespondencji
Adres do korespondencji składającego deklarację. (Jeśli jest taki sam jak adres nieruchomości,

□

której dotyczy deklaracja proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.7.)

Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

D. Sposób zbierania odpadów

□

Odpady komunalne będą zbierane w
sposób selektywny zgodnie
z regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Czemierniki

Odpady komunalne nie będą zbierane
w sposób selektywny

□

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy ilości pojemników danego rodzaju
dla odpadów komunalnych)
E.1. Ilość pojemników (lub worków) przeznaczona do magazynowania odpadów, przy określonej
częstotliwości opróżniania (należy wpisać ilość pojemników lub worków jaka będzie ustawiona na
terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja)
60 l
Deklaruję następującą ilość
pojemników przeznaczonych do
magazynowania odpadów
selektywnie zbieranych
(wypełniają właściciele
nieruchomości, którzy prowadzą
selektywną zbiórkę odpadów)

120 l
240 l
1100 l
7000 l

Deklaruję następującą ilość
pojemników przeznaczonych
do magazynowania odpadów
zmieszanych
(wypełniają właściciele
nieruchomości, którzy nie
prowadzą zbierania
selektywnego odpadów)

60 l
120 l
240 l
1100 l
7000 l

E.2. Obliczenie opłaty miesięcznej

ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE
Stawka opłaty za pojemnik

Ilość pojemników
z pkt E.1.

60 l

*

=

120 l

*

=

240 l

*

=

1100 l

*

=

7000 l

*

=
Razem:
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ODPADY ZMIESZANE
Stawka opłaty za pojemnik

Ilość pojemników
z pkt E.1.

60 l

*

=

120 l

*

=

240 l

*

=

1100 l

*

=

7000 l

*

=
Razem:

F. Podpis składającego deklarację.

….......................................................................
data

….................................................................
podpis

Pouczenie
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, 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/ i 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201).
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