
Projekt

z dnia  16 września 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ

z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art.6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.)  po przeprowadzeniu 
konsultacji.

Rada Miejska Orzesze uchwala

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

§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21 w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji określa się wzór oświadczenia właściciela budynku 
wielolokalowego o ilości osób zamieszkałych, stanowiący załącznik A do deklaracji.

§ 4. Deklatracje, o których mowa w §1, obowiązują z chwilą złożenia przez właściciela nieruchomości nowej 
deklaracji jednak nie wcześniej niż 1 września 2014r.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się 
w formatach danych XLM; DOC; RTF; BMP; JPG; PDF,

2) deklaracje, o których mowa w §1 będą zgodne z wzorami opublikowanymi w repozytorium wzorów 
dokumentów elektronicznych platformy e-PUAP, SEKAP zgodnie z art.19b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz. 235),

3) deklaracje przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013r. poz.262), podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-
PUAP lub certyfikatem SEKAP zgodnie z art.20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/364/13 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości 
( Dz.Urz.Woj.Śl. z 2013r. poz. 3665).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ………/……./14 
Rady Miejskiej Orzesze 
z dnia …… lipca 2014 r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY 

ORZESZE  

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z poźn. zm.). 

Składający: 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie gminy Orzesze. 

Termin składania: 
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
oraz 
- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze 
Organ do którego składana jest 
deklaracja: 

Burmistrz Miasta Orzesze 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □pierwsza deklaracja (obowiązuje od ……..- ……..-...............)     □ zmiana danych (data zaistnienia zmiany od ……..- ……..-………....) 

                                                                               dzień   miesiąc     rok                                                                                                          dzień   miesiąc     rok 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□właściciel     □współwłaściciel, współposiadacz 
□użytkownik wieczysty      □najemca, dzierżawca 
□zarządca nieruchomością   □inny podmiot władający nieruchomością 

     
C1. OSOBA FIZYCZNA 
Nazwisko 
 
 

Imię PESEL 
 

Adres korespondencyjny 
 
 

Nr telefonu Adres e-mail 

C2. POZOSTAŁE PODMIOTY (zarządcy nieruchomości, spółdzielnia mieszkaniowa itp.) 
Nazwa podmiotu 
 
 

Nr KRS/NIP 

Adres korespondencyjny 
 
 

Nr telefonu Adres e-mail 

Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację 
 
 
         ………………………………………………………                                …………………………………………………………… 
                         (imię i nazwisko)                   (podstawa umocowania) 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Ulica nr domu / nr lokalu Kod pocztowy  
 
 

  

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

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

(należy podać liczbę mieszkańców) 
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E. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 Stawka opłaty Opłata 

Ilość mieszkańców zobowiązanych do 
wnoszenia opłaty w wysokości 100% - 
1 do 4 osób zamieszkujących daną 
nieruchomość/lokal mieszkalny 

 
x 

 
= 

a 
 

.............................
[zł/miesiąc]

Ilość mieszkańców zobowiązanych do 
wnoszenia opłaty w wysokości 
8,00zł/osobę  (za piątą osobę 
zamieszkującą nieruchomość /lokal 
mieszkalny) 

 

x 

 

= 

b 
 

.............................
[zł/miesiąc]

Ilość mieszkańców zobowiązanych do 
wnoszenia opłaty w wysokości 
1,00zł/osobę (za szóstą osobę               
i kolejne osoby zamieszkujące 
nieruchomość /lokal mieszkalny) 

 

x 

 

= 

c 
 
 

.............................
[zł/miesiąc]

 
SUMA 

d 
.............................

(a+b+c)  [zł/miesiąc]

 
F. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 
Lp. Nazwa załącznika Ilość załączników 
1. Załącznik A – wypełnia zarządca nieruchomości wielolokalowej  
 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 
niezgodnych z rzeczywistością. 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity 
- Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski Orzesze, 
ul. Św. Wawrzyńca 21 i podmiot trzeci danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/. 
 

………………………………………………………                        ……………………………………………………… 
  (miejscowość i data)     (czytelny podpis) 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 

Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie                 
z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 
z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.). 
Objaśnienia: 

1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
nową deklarację do Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

2. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez Urząd Miejski 
złożonej deklaracji. 
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w kasie Urzędu, w Urzędach 
Pocztowych lub na konto indywidualne podatnika 
Opłaty należy uiszczać w następujących terminach: 

• m-c styczeń, luty    do 15 lutego 
• m-c marzec, kwiecień   do 15 kwietnia 
• m-c maj, czerwiec    do 15 czerwca 
• m-c lipiec, sierpień   do 15 sierpnia 
• m-c wrzesień, październik  do 15 października 
• m-c listopad, grudzień  do 15 grudnia 

 
(zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/303/12 z dn. 21.11.2012r. Rady Miejskiej Orzesze w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi). 
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Załącznik Nr A do deklaracji

ZAŁĄCZNIK A

Ilość mieszkańców dla nieruchomości zamieszkałej wielolokalowej

…………………………………………………………………………………………………

adres nieruchomości wskazanej w dziale D deklaracji

*) Dane z kolumn 3, 4, 5, 6 należy przenieść do odpowiednich pól w dziale E deklaracji.
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