
UCHWAŁA NR XLIII/327/2013
RADY GMINY LELÓW

z dnia 29 października 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.15 oraz art. 40 ust. i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ust. 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów 
uchwala: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
obszarze gminy Lelów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustalić, że deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
w Urzędzie Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznych Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) pod adresem internetowym 
www.epuap.gov.pl  lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) pod adresem: 
www.sekap.pl  przy czym załączniki do deklaracji mogą być składane w formacie PDF. 

2.  Elektroniczne formularze służące do przygotowania e-deklaracji są dostępne na Platformie SEKAP 
w ramach przypisanej do urzędu karty usługi „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” 
zamieszczonej w „Katalogu usług dla obywateli” – katalog „Podatki i opłaty”, która zawiera stosowne 
informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia e-deklaracji.

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie: 

1) właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do Wójta Gminy Lelów 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 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

1) Format elektroniczny wzoru deklaracji, o której mowa w § 1  niniejszej uchwały, określany jest w formacie 
XML 

2) Dokument XML, o którym mowa w pkt 1, zgodny jest ze wzorcami publikowanymi w repozytorium 
EPUAP na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 235)
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§ 5. 1. Deklaracja określona w § 1  niniejszej uchwały składana w formie elektronicznej musi być opatrzona 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U z 2013 r. poz.262) 
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2013 poz.235), 
bądź certyfikatem „cc-sekap” wystawionym przez Centrum Certyfikacji SEKAP, zgodnie z art. 20a ust.2 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

2.  Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej 
w § 1  niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność 
i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym 
dostępem.”

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Lelów Nr XXXIII/238/2013 z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1495). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1  stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lelów

Andrzej Dragański
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                                                                                                               Załącznik  Nr 1       

                                                                                                               do Uchwały Nr XLIII/327/2013 

                                                                                                               Rady Gminy Lelów 

                                                                                                               z dnia  29 października  2013 r. 

 

DEKLARACJA                                                                                                                                                        

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI                      

NA OBSZRZE GMINY LELÓW 

 
Podstawa prawna 
 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 391 ze 
zm) 

 
Składający 
 

 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 

 
Termin składania 

 
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływa powstanie , wygaśnięcie obowiązku uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość 
opłaty  
 

 
Miejsce składania  
 

 
Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 

 
Właściciel nieruchomości wypełnia deklarację komputerowo lub ręcznie wielkimi literami, kolorem niebieskim lub czarnym 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 
□ pierwsza deklaracja                                                                  
□ korekta / zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji         data zaistnienia zmiany  …………………… 

 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

Składający: (zaznaczyć  właściwy kwadrat) 
 

□ osoba fizyczna                 
□ osoba prawna       
□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej          

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi)  
 
 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) NIP (dotyczy  podmiotów niebędących osobami fizycznymi) 

 

Tytuł prawny nieruchomości 
□ właściciel,  
□ współwłaściciel,      
□ użytkownik wieczysty,      
□ użytkownik wieczysty,  
□ współużytkownik wieczysty,  
□ posiadacz samoistny,                                                      
□ posiadacz zależny (np. dzierżawca, użytkownik, zarządca) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Kraj 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Ulica 
 

Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość       
 

Kod pocztowy 
 

Nr telefonu 
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Nr  działki 

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat ) 

 
□ zamieszkała 
□ niezamieszkała        
□ w części zamieszkała  i niezamieszkała     
□ niezamieszkała domki letniskowe i rekreacyjne  (zaznaczyć  właściwy miesiąc)    

Marzec  Lipiec  

Kwiecień  Sierpień  

Maj  Wrzesień  

Czerwiec   Październik  
 

D. OŚWIADCZENIE  WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ                                                                                            
(Wypełniają właściciele na, której zamieszkują mieszkańcy)  
 

1. Odpady ulegające biodegradacji będą kompostowane na terenie posesji w kompostowniku 
□ TAK o pojemności …….. m

3 
 

□ NIE 

2. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Gospodarstwo Liczba gospodarstw na 
terenie nieruchomości 

Stawka opłaty za odpady 
komunalne (zł/ miesiąc) 

Opłata (zł / miesiąc) 
 

1 osoba     

2 osoby    

3 – 5 osób    

powyżej 6 osób    

Łączna kwota opłaty miesięcznej  

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ                                                                                            
(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne , tj. nieruchomość, na której prowadzona jest np. działalność społeczna, publiczna lub 
gospodarcza) 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane są w 
pojemnikach o pojemności: 

1. pojemniki o pojemności   120 l - …….szt. 
2. pojemniki o pojemności   140 l - …….szt. 
3. pojemniki o pojemności   240 l-  …….szt. 
4. pojemniki o pojemności 1100 l - …….szt. 
5. pojemniki o pojemności 4500 l - …….szt. 
6. pojemniki o pojemności 7000 l - …….szt. 
7. worek 120 l                               - …….szt. 

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 

2)
…… x …… = …… zł 

(iloczyn liczby pojemników oraz  stawki  opłaty z gospodarowanie odpadami ) 
 

(słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………) 

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I  CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ                                                                                                                                                              
(Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w dziale E, a w 
części nieruchomość, o której mowa w dziale E) 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w 
sposób określony w działach E i F. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 3): …… + …… = ……  zł 
                                                                                                                                                (suma opłat E i F) 

(słownie złotych ………………………………………………………………..) 

G. OŚWIADCZENIE  O SPOSOBIE ODBIORU NIECZYSTOŚCI  CIEKŁYCH  NA NIERUCHOMOŚCIACH 
WSKAZANYCH  W CZĘŚCI  D 

Oświadczam, że nieruchomość wyposażona jest: 

□ kanalizację sanitarną  
□ zbiornik bezodpływowy o pojemności  …… m

3
 

□ przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości …… m
3
/d 

□ inne ……………………………………………………………………… 
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H. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika mowa w § 2 uchwały) 
 

   1…………………………………………………………………………………….. 
   2…………………………………………………………………………………….. 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
……………………………………….                                                                                   ………………………………………… 
     (miejscowość i data)                                                                                                                 (czytelny podpis) 

J. ADNOTACJE ORGANU 
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