UCHWAŁA NR XII/79/2016
RADY GMINY ŻYRZYN
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) – Rada Gminy,
działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji
Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości składanej na terenie Gminy Żyrzyn zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, Żyrzyn.
3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w przypadku
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
4. Do deklaracji właściciele zobowiązani są dołączyć:
1) w przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości - pełnomocnictwo;
2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku
zawieszenia działalności lub likwidacji działalności - dokument potwierdzający ten fakt.
§ 2.
1. Deklarację można również składać z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Deklaracja powinna być zapisana w pliku w formacie RTF, podpisanym bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu – w rozumieniu ustawy
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zmianami) 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).
3. Plik w formacie RTF, zawierający szablon deklaracji, będzie dostępny w serwisie internetowym
Urzędu Gminy Żyrzyn pod adresem www.zyrzyn.pl, w zakładce „Odpady komunalne w Gminie
Żyrzyn”.
4. Plik z deklaracją powinien być załączony do pisma ogólnego do podmiotu publicznego,
zaadresowanego do podmiotu „URZĄD GMINY W ŻYRZYNIE”, wysłanego za pośrednictwem
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem
epuap.gov.pl.

5. Potwierdzeniem poprawnego złożenia deklaracji drogą elektroniczną
Poświadczenie Odbioru (UPO) przesłane na adres skrzynki ePUAP nadawcy.

będzie

Urzędowe

§ 3.
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują
ważność.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2016 r.

D-O
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XII/79//2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości,
a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością,
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych, lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Urząd Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Żyrzyn

2.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu):

1. pierwsza deklaracja
2. nowa deklaracja – zmiana danych
3. korekta deklaracji
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”):

1. właściciel, współwłaściciel
2. użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości ,
3. inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*- dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

**- dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwa pełna * / Nazwisko i imię **

Pola 6, 7, 8 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
6. Data urodzenia (dzień- miesiąc- rok)
7. Imię ojca
9. Numer telefonu

8. Imię matki

10. E-mail

D.2 ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
11. Kraj
14. Gmina

12. Województwo

13. Powiat

15. Ulica

18. Miejscowość

16. Nr domu
19. Kod pocztowy

20. Poczta

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
E.1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

17. Nr lokalu

21. Położenie nieruchomości (adres)

Nieruchomość wskazana w części E jest (zaznaczyć właściwe znakiem „X”):
22.

23.

zamieszkała

24.

niezamieszkała, na której
powstają odpady
komunalne2)

25.

w części zamieszkała
oraz w części
niezamieszkała, na której
powstają odpady
komunalne

domek letniskowy,
nieruchomość
wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
jedynie przez część roku
Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia dział J

Właściciel takiej nieruchomości Właściciel takiej nieruchomości Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia dział H
wypełnia dział G
wypełnia działy G, H i I

F. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części E niniejszej deklaracji odpady będą zbierane i
odbierane w sposób selektywny1)

26.

TAK

NIE

(zaznaczyć właściwe znakiem :X”):

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Liczba gospodarstw domowych

27.

(należy
podać
liczbę
gospodarstw
domowych
prowadzonych na terenie nieruchomości w każdym lokalu
i budynku mieszkalnym jednorodzinnym)

Miesięczna stawka opłaty od gospodarstwa
domowego (zaznaczyć właściwe znakiem „X”):

28.

29.

13 zł
dla gospodarstwa domowego
jednoosobowego

25 zł
dla gospodarstwa domowego
jednoosobowego

21 zł
dla gospodarstwa domowego
dwuosobowego

35 zł
dla gospodarstwa domowego
dwuosobowego

31 zł
dla gospodarstwa domowego
trzyosobowego

45 zł
dla gospodarstwa domowego
trzyosobowego

35 zł

Wysokość miesięcznej opłaty
(proszę wypełnić tylko jedno pole):
1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych
w sposób selektywny jest to
iloczyn pozycji 27 x 28;
2. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych

50 zł

dla gospodarstwa domowego
liczącego cztery lub więcej osób

dla gospodarstwa domowego
liczącego cztery lub więcej osób

jeżeli odpady komunalne zbierane
są w sposób selektywny

jeżeli odpady komunalne nie są
zbierane w sposób selektywny

30.

31.

w sposób nieselektywny jest to
iloczyn pozycji 27 x 29;

(poz. 27 x poz. 29)
(należy podać kwotę w PLN)

(poz. 27 x poz. 28)
(należy podać kwotę w PLN)

Czy nieruchomość wskazana w części E niniejszej 32.
deklaracji wyposażona jest w kompostownik?

TAK

33.

NIE

H. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 2)

I. Wielkość
pojemników na
odpady
zmieszane
(niesegregowane)

240 l

1100 l

II. Stawka opłaty za pojemnik
a. jeżeli odpady
komunalne
zbierane są w
sposób
selektywny

III. Liczba
pojemników
(miesięcznie)3)

b. jeżeli odpady
komunalne nie są
zbierane w sposób
selektywny

28 zł

IV. Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn
IIa
x III lub IIb x III)

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40 zł

110 zł

170 zł

250 zł

350 zł

2500 l
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (suma kwot z kolumny IV)

40.

(należy podać kwotę w PLN)

I. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY (dział G) ORAZ W CZĘŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE (dział H)
41.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami (suma kwot: poz. 30 + poz. 40 lub
poz. 31 + poz. 40)
(należy podać kwotę w PLN)

J.

DOTYCZY DOMKÓW LETNISKOWYCH, NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
42.

Ryczałtowa stawka opłaty za rok za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

43.

…… zł
jeżeli odpady komunalne są
zbierane w sposób
selektywny

…… zł
jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w
sposób selektywny

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

44. Imię

45. Nazwisko

46. Data wypełniania deklaracji (dzień- miesiąc- rok)

47. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością/ osoby
reprezentującej

L. ADNOTACJE WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA
48. Uwagi organu

Pouczenie
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.2014.1619 z późn. zm.).

Objaśnienia:
1)
selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z
podziałem na odpady surowcowe tzw. „suche”, szkło, zmieszane odpady komunalne, popiół.
2)
nieruchomość niezamieszkała - nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności
publicznej, szkoły, przedszkola, itp.; nie dotyczy domków letniskowych, nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
3)
minimalna wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość, została określona w Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Żyrzyn.

