
UCHWAŁA NR XXX/303/13
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),  Rada Gminy 
Zebrzydowice uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, jak w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały. 

2.  Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni 
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych; 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 
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.  Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 
Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

1.  Format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML i jest on zgodny ze schematami 
publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej ePUAP oraz Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej 
Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 235). 

2.  Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w formacie elektronicznym określonym 
w ust. 1 jest taki, że pozostaje ona w relacji tożsamości ze wzorem deklaracji określonym w § 1  ust. 1. 

3. Deklaracja, o której mowa w ust. 1: 

1) opisana jest w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: 
www.epuap.gov.pl  lub w katalogu usług Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej 
SEKAP pod adresem: www.sekap.pl ; 
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2) musi być przesłana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), 
dostępnej pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji 
Administracji Publicznej (SEKAP) dostępnego pod adresem internetowym www.sekap.pl. Fakt otrzymania 
deklaracji przez serwer ePUAP lub serwer SEKAP zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób 
automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą 
elektroniczną; 

3) musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu Centrum 
Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP) zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 235); 

4) może zawierać, zgodnie z przepisami o informatyzacji, załączniki w formie dokumentów elektronicznych, 
wg wykazu, o którym mowa w art. 6n ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). 

4.  Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz 
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/201/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zebrzydowice

mgr Kazimierz Grygierek
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1. Numer ewidencyjny  
 

GK–1 (1) 

 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
W GMINIE ZEBRZYDOWICE 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.  poz. 391 
 z późn. zm.) 
Uchwała Nr XXX/303/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów  
i miejsca składania deklaracji 
 

Składający:  Właściciele nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie Gminy Zebrzydowice. 
Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością. 
 

Termin składania:  W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 
W przypadku zmiany danych, w tym 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 w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana. 
 

Organ właściwy ds. dot. 
opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi: 

Wójt Gminy Zebrzydowice 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 2. Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43–410 Zebrzydowice 

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 

3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
  deklaracja składana po raz pierwszy  korekta deklaracji 

C. DANE O NIERUCHOMO ŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
4. Tytuł prawny, rodzaj władania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel  użytkownik wieczysty   najemca  

 współwłaściciel    posiadacz  inny 

 

5. Adres i oznaczenie geodezyjne nieruchomości (nr działki) 

 
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

6. Nazwa podmiotu składającego deklarację, będącego właścicielem nieruchomości zamieszkanej 

 
7. Nazwisko 
 

8. Pierwsze imię, drugie imię 
 

9. Numer PESEL 
 

10. Numer NIP * 11. Numer REGON 

 

* dotyczy składającego deklarację, którego identyfikatorem podatkowym nie jest 
numer PESEL 

 
…………………………………………..…………… 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA 

12. Kraj  
 

13. Województwo 14. Powiat 

15. Gmina 
 

16. Ulica 17. Numer budynku 18. Numer lokalu 

 

19. Miejscowość 
 

20. Kod pocztowy 

  – 
   

 

21. Poczta 

   – 
   – 

  – 
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D.3. ADRES  DO KORESPONDENCJI 

22. Kraj  
 

23. Województwo 24. Powiat 

25. Gmina 
 

26. Ulica 27. Numer budynku 28. Numer lokalu 

 

29. Miejscowość 
 

30. Kod pocztowy 

  – 
   

 

31. Poczta 

E. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E.1. DEKLARACJA W SPRAWIE PROWADZENIA GOSPODARKI OD PADAMI KOMUNALNYMI 

 32. Proszę określić planowaną ilość pojemników na odpady zmieszane i pozostałości z segregowania  
 

odpadów odbieranych z nieruchomości ………………………… 

E.2. OBLICZANIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

33. Należy podać liczbę osób 
zamieszkujących daną 

nieruchomość 

34. Koszt gospodarowania odpadami przypadający na 1 osobę 
w przypadku odbioru odpadów poddanych segregacji 

(wynikający z uchwały Rady Gminy Zebrzydowice) 

35. Obliczanie opłaty  
(poz. 23 x poz. 24) 

 

...................................... .............................................. zł .............................................. zł 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJ Ę 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
Oświadczam, że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne z rzeczywistością. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

36.  Imię 
 

37. Nazwisko 

38. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok) 
  

 

39. Podpis osoby składającej deklarację / osoby reprezentującej 
składającego deklarację (niepotrzebne skreślić) 
 

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

40. Uwagi organu podatkowego 
 
 

 
 
 

 

41. Data (dzień – miesiąc – rok) 

 

 

42. Podpis przyjmującego formularz 
 

 
 

H. WERYFIKACJA DEKLARACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM 

43. Weryfikacja organu podatkowego 
 
 

 
 
 

 

 

44. Data weryfikacji (dzień – miesiąc – rok) 

 

45. Podpis dokonującego weryfikacji danych zawartych 
w deklaracji  
 

 
 
 

POUCZENIE 
Deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 roku Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) w przypadku niewykonania bądź częściowego niewykonania 
zobowiązania podatkowego, wynikającego z niniejszej deklaracji. 

  – 
  – 

    

  – 
  – 

    

  – 
  – 
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OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI 

 
 
Części B deklaracji OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
Poz. 3 – wskazanie okoliczności, w związku z którą deklaracja została złożona. Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć 
poprzez umieszczenie znaku „X” w odpowiedniej kratce.  
 
Części C deklaracji DANE O NIERUCHOMO ŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
Poz. 4 – należy zaznaczyć sposób władania nieruchomością. Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć poprzez umieszczenie 
znaku „X” w odpowiedniej kratce. 
Poz. 5 – w tym polu należy wpisać adres nieruchomości, na której powstają odpady. Często jest to ten sam adres, pod 
którym zamieszkuje osoba składająca deklarację. Ponadto w tym polu należy wpisać geodezyjne oznaczenie 
nieruchomości (np. pgr. 157/27, Pb. 24/1). 
 
Części D deklaracji DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Poz. 6 – w tym polu należy wpisać nazwę podmiotu składającego deklarację, będącego właścicielem nieruchomości 
zamieszkanej. Dotyczy wyłącznie osób prawnych np. spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, spółdzielnie itp. albo 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej np. wspólnoty mieszkaniowe.  
Poz. 7 – w tym polu należy wpisać nazwisko osoby składającej deklarację (dot. osób fizycznych). 
Poz. 8 – w tym polu należy wpisać imię (imiona) osoby składającej deklarację (dot. osób fizycznych).  
Poz. 9 – w tym polu należy wpisać PESEL – w przypadku osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Numer NIP 
(w poz. 10) wpisują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Numer NIP należy również wpisać w przypadku 
składania deklaracji przez inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
Poz. 10 – jw.  
Poz. 11 – w tym polu należy wpisać REGON – w przypadku posiadania tego numeru. 
Poz. 12 – 21 – określenie adresu zamieszkania osoby składającej deklarację lub siedziby podmiotu składającego 
deklarację. 
Poz. 22 – 31 – określenie adresu do korespondencji osoby składającej deklarację lub siedziby podmiotu składającego 
deklarację. 
 
 
Części E deklaracji GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Poz. 32 – należy określić planowaną ilość pojemników na odpady zmieszane i pozostałości z segregowania odpadów 
odbieranych z nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty. 
Poz. 33 – 35 dotyczą obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku, gdy odpady te są 
poddawane segregowaniu.  
Poz. 33 – w tym polu należy podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość 
Poz. 34 – koszt gospodarowania odpadami przypadający na 1 osobę w przypadku odbioru odpadów poddanych segregacji 
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
Poz. 35 – w tym polu należy wpisać wysokość opłaty obliczonej zgodnie z podanym wzorem: (liczba mieszkańców) x 
(koszt gospodarowania odpadami, w przypadku odbioru odpadów poddanych segregacji). 
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