
UCHWAŁA NR XXII/179/16
RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250) - Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zwierzyniec, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

2. Właściciel nieruchomości (użytkownik) jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Zwierzyńca 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości (użytkownik) jest 
zobowiązany złożyć do Burmistrza Zwierzyńca nową deklarację w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 2. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana także za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Deklarację składaną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy złożyć poprzez 
Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem: http://epuap.gov.pl w plikach 
o formatach: DOC, DOCX, ODT, RTF, JPG (JPEG), PNG oraz XML.

3. Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Zwierzyńcu pod adresem www.zwierzyniec.e-biuletyn.pl 

4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej winna 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 z wykorzystaniem podpisu 
potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz.235, z późn. zm.).

5. Fakt otrzymania przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej deklaracji przesłanej 
w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny Urzędowe 
Potwierdzenie Przedłożenia, które zostanie przekazane nadawcy drogą elektroniczną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 4. Na zasadzie art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) traci moc uchwała Nr L/379/14 Rady Miejskiej 
w Zwierzyńcu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i uchwała Nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r. poz. 634 i z 2015 r. poz.5416/.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa 
Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Kolman
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/ 179/16  Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 16.06. 2016 r. 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa 

prawna: 
Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach  ( Dz. U. z 2016  r. poz. 250) 

Składający: Formularz przeznaczony  dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  położonych na 

terenie Gminy, oraz najemców, dzierżawców lub użytkowników nieruchomości 

Miejsce 

składania: 
Urząd Miejski w Zwierzyńcu 

 A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  Burmistrz Zwierzyńca   ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                                                        

PIERWSZA DEKLARACJA        ZMIANA DANYCH Z PIERWSZEJ DEKLARACJI 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   

WŁAŚCICIEL / 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

          

UŻYTKOWNIK 

WIECZYSTY 

         

ZARZĄDCA / 

UŻYTKOWNIK 

         

INNY PODMIOT 

WŁADAJĄCY 

NIERUCHOMOŚCIĄ  

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

 

OSOBA FIZYCZNA 

 

OSOBA PRAWNA 

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO/ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ/ 

 

IDENTYFIKATOR PESEL (dla mieszkańców)_ _ _ _ _ ____ __-REGON ( dla instytucji) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
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ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

GMINA  ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ  KOD POCZTOWY POCZTA 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

GMINA-  ULICA-  NR DOMU-  LOKAL-  

MIEJSCOWOŚĆ-  KOD POCZTOWY-  POCZTA - 

 

DOTYCZY  TYLKO  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:   

                                                                                                                       (należy podać liczbę mieszkańców) 

Odpady komunalne gromadzone są  i będą w sposób selektywny     /     nieselektywny * 

Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących 

nieruchomość, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej 

Uchwały Rady Miejskiej- w kwocie  15,00 zł za odpady niesegregowane lub 9,00 zł za odpady zbierane 

selektywnie.  

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………...... zł 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………. 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(miejscowość i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE 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. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.). 
 
Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości (użytkownik) jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Zwierzyńca  o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  
 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości (użytkownik) jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Zwierzyńca w terminie 14 dni od 

dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,              
w którym nastąpiła zmiana. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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