
 

 

UCHWAŁA NR XXX/218/17 

RADY GMINY STRYSZAWA 

z dnia 27 października 2017 roku 

 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stryszawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Stryszawa w brzmieniu 

określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na obszarze Gminy Stryszawa w brzmieniu 

określonym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w § 1 i 2 za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów 

elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 

dokumentów elektronicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 971 z późn. zm.); 

2) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo opatrzona kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną; 

3) deklarację składaną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej. 

§ 4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy 

Stryszawa deklaracje, o których mowa w § 1 lub § 2 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

§ 5. W przypadku zmiany zawartych danych 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 zobowiązany 

złożyć do Wójta Gminy Stryszawa nową deklarację W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXI/150/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 października 2012 roku 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stryszawa. 
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 Agata Gołuszka
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXX/218/17 

Rady Gminy Stryszawa 

z dnia 27 października 2017 roku 

 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

 ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 roku, poz. 250 z późn. zm.). 

 Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stryszawa 

 Miejsce składania: Urząd Gminy Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 

Stryszawa 

 A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARCJI 

WÓJT GMINY STRYSZAWA, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa 

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ PIERWSZA DEKLARACJA 

□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

 C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK 

LUB POSIADACZ 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK 

LUB WSPÓŁPOSIADACZ 

 D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

□ OSOBA FIZYCZNA       

□ OSOBA PRAWNA     

□ JEDN. ORG. NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

NAZWA PEŁNA/IMIĘ NAZWISKO 

….………………………………………………………………. 

IDENTYFIKATOR REGON ……………………………..     PESEL ……………………………… 

 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ 

……………………… 

WOJEWÓDZTWO 

……………………… 

POWIAT 

…………………………. 

GMINA 

…………………… 

MIEJSCOWOŚĆ 

……………………… 

ULICA 

……………………… 

NR DOMU 

…………………….…… 

NR LOKALU 

…………………… 

KOD POCZTOWY ……………………… POCZTA …………………………. 

TEL. ……………………… 

(nieobowiązkowo - celem ułatwienia kontaktu) 

MAIL. …………………………. 

(nieobowiązkowo - celem ułatwienia kontaktu) 

 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE 
□ TAKI SAM JAK ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ 

………………………. 

WOJEWÓDZTWO 

……………………….. 

POWIAT 

………………………… 

GMINA 

………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ 

……………………….. 

NR DOMU 

…………… 

NR LO-

KALU 

……… 

KOD POCZTOWY 

…………………….. 

POCZTA 

…………………. 

 

 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW ………………………… 
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Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

……………………mieszkańców* 

 *dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych na stałe 

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

znajduje się / nie znajduje się ** kompostownik o pojemności ………… litrów na odpady 

komunalne ulegające biodegradacji. 

Oświadczam, że będę realizował obowiązek selektywnej zbiórki odpadów bioodpadów do 

kompostownika w sposób zgodny z przepisami oraz wykorzystywał uzyskany materiał do własnych 

potrzeb. 

 ** niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E niniejszej deklaracji: 

- jest podłączona do gminnej sieci kanalizacyjnej, 

- posiada szczelne, bezodpływowe szambo okresowo opróżniane, 

- korzysta z własnej oczyszczalni ścieków. ** 

 ** niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ BĘDĘ SEGREGOWAŁ ODPADY KOMUNALNE 

□ NIE BĘDĘ SEGREGOWAŁ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Oświadczam, że nieruchomości wskazana w części E niniejszej deklaracji jest zamieszkiwana 

sezonowo lub wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe*** 

 ***dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkałych na stałe 

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

znajduje się / nie znajduje się ** kompostownik o pojemności ………… litrów na odpady 

komunalne ulegające biodegradacji. 

Oświadczam, że będę realizował obowiązek selektywnej zbiórki odpadów bioodpadów do 

kompostownika w sposób zgodny z przepisami oraz wykorzystywał uzyskany materiał do własnych 

potrzeb. 

 ** niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E niniejszej deklaracji: 

 

- jest podłączona do gminnej sieci kanalizacyjnej, 

- posiada szczelne, bezodpływowe szambo okresowo opróżniane, 

- korzysta z własnej oczyszczalni ścieków. ** 

 ** niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ BĘDĘ SEGREGOWAŁ ODPADY KOMUNALNE 

□ NIE BĘDĘ SEGREGOWAŁ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ 

OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

…………………,       ……...….………..                                      

(miejscowość i data)       (czytelny podpis) 

 

 

 G. ADNOTACJE ORGANU 
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Uzupełnienie części E deklaracji 
 

Dodatkowo na terenie nieruchomości przebywa okresowo: 

 

……………………mieszkańców w okresie ……… miesięcy w roku* 

……………………mieszkańców w okresie ……… miesięcy w roku* 

……………………mieszkańców w okresie ……… miesięcy w roku* 

……………………mieszkańców w okresie ……… miesięcy w roku* 

……………………mieszkańców w okresie ……… miesięcy w roku* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *dotyczy tylko zamieszkałych nieruchomości 

 

 

 

 

 
 

 

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 2014 

poz. 1619 z późn. zm.). 
 

Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stryszawa deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych, 

2) 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 do Wójta Gminy Stryszawa W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi W zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, W którym 

nastąpiła zmiana, 

3) W przypadku zadeklarowania segregowania odpadów komunalnych właścicielowi nieruchomości 

zostanie naliczona stawka jak za odpady komunalne sortowane. W przypadku nie osiągnięcia 

wymaganego poziomu wysegregowania odpadów W roku kolejnym zostanie naliczona dopłata do 

stawki jak za odpady komunalne niesortowane (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na dany rok). 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Agata Gołuszka
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXX/218/17 

Rady Gminy Stryszawa 

z dnia 27 października 2017 roku 

 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

 ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 roku, poz. 250 z późn. zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Stryszawa 

Miejsce składania: Urząd Gminy Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 

Stryszawa 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARCJI 
WÓJT GMINY STRYSZAWA, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ PIERWSZA DEKLARACJA 

□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK 

LUB POSIADACZ 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK 

LUB WSPÓŁPOSIADACZ 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

□  OSOBA FIZYCZNA   

□  OSOBA PRAWNA  

□  JEDN. ORG. NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

NAZWA PEŁNA/IMIĘ NAZWISKO 

….………………………………………………………………. 

IDENTYFIKATOR REGON ……………………………..     PESEL ……………………………… 

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ 

……………………… 

WOJEWÓDZTWO 

……………………… 

POWIAT 

…………………………. 

GMINA 

…………………… 

MIEJSCOWOŚĆ 

……………………… 

ULICA 

……………………… 

NR DOMU 

…………………….…… 

NR LOKALU 

…………………… 

KOD POCZTOWY ……………………… POCZTA …………………………. 

TEL. ……………………… 

(nieobowiązkowo- celem ułatwienia kontaktu) 

E-MAIL …………………………. 

(nieobowiązkowo- celem ułatwienia kontaktu) 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE 
□ TAKI SAM JAK ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA 

 

KRAJ 

………………………. 

WOJEWÓDZTWO 

……………………….. 

POWIAT 

…………………………………… 

GMINA 

………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ 

……………………….. 

NR DOMU 

……………………… 

NR LOKALU 

………………… 

KOD POCZTOWY 

…………………….. 

POCZTA 

…………………. 

 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW …………………………. 
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Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady 

komunalne za miesiąc gromadzone są w …………………pojemnikach 

(należy podać liczbę pojemników o pojemności 0,12 m3 za miesiąc) 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E niniejszej deklaracji: 

- jest podłączona do gminnej sieci kanalizacyjnej, 

- posiada szczelne, bezodpływowe szambo okresowo opróżniane, 

- korzysta z własnej oczyszczalni ścieków. * 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ BĘDĘ SEGREGOWAŁ ODPADY KOMUNALNE 

□ NIE BĘDĘ SEGREGOWAŁ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ 

OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

…………………, ..….………..                                      ………………………………………… 

(miejscowość i data)                                                                        (czytelny podpis) 

 

 
 

 

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 2014 

poz. 1619 z późn. zm.). 
 

Objaśnienia: 

 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stryszawa deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych, 

2) 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 do Wójta Gminy Stryszawa w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Agata Gołuszka 
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