
UCHWAŁA NR XIV/90/15
RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 27 października 2015 r.

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

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 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),

- art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:

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

2. Deklarację, o której mowa w pkt. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 
w Gierałtowicach pisemnie lub w formie elektronicznej z zachowaniem wskazanych w § 2 warunków i trybu 
jej składania w następujących terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca, w razie gdy dana nieruchomość 
będzie zamieszkiwana po raz pierwszy;

2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o której mowa w niniejszej uchwale, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej:

1) deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP);

2) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
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poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

3) układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona w relacji 
tożsamości dokumentu ze wzorem deklaracji określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa 
w § 1 pkt 1:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez 
odpowiednie instytucje, w szczególności: domy spokojnej starości, domy dziecka, zakłady karne, placówki 
opieki zdrowotnej, jednostki wojskowe, uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie 
dziennym, zamieszkujących poza gminą, zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.

2) kopia faktury za zużycie wody na terenie nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXV/186/12 Rady Gminy 
Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 748).

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Józef Buchczyk
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Podstawa 

prawna:

Składający:

Miejsce                

składania:

□ właściciel □ współwłaściciel
□ użytkownik 

wieczysty

Załącznik do Uchwały nr XIV/90/15

Rady Gminy Gierałtowice

Z dnia 27 października 2015 r

Imię matki *

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

UL. KS. ROBOTY 48

obowiązuje od (mm-rrrr) 
data zaistnienia zmiany (mm-rrrr) ................................................... 

obowiązuje od (mm-rrrr)

w przypadku zaznaczenia wypełnić B2 w przypadku zaznaczenia wypełnić B3

Data wpływu deklaracji:

B2. Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej (nowej) (zaznaczyć właściwy kwadrat):

B3. Przyczyny (uzasadnienie) złożenia korekty deklaracji:

□ zmiana danych zawartych w deklaracji (nowa deklaracja)
 2

obowiązuje od (mm-rrrr) .................................................................            

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIA. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB

RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,

w którym nastąpiła zmiana.

Termin               

składania:

Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. także współwłaściciel, użytkownik

wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty

władające nieruchomością

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

Urząd Gminy w Gierałtowicach, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

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

□ korekta złożonej deklaracji 
3

44-186 GIERAŁTOWICE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

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

□ zmiana danych adresowych □ zbycie nieruchomości □ inne ……………………………………

□ pierwsza deklaracja 
1

□ zmiana liczby osób

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

□ jednostka organizacyjna lub osoba 

posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu

□ inny podmiot władający nieruchomością

Nr telefonu

Rodzaj płatnika  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca 

osobowości prawnej
□ osoba prawna

Adres e-mail

□ osoba fizyczna

Imię ojca *

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

NIP**

C1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

PESEL* REGON**
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Nr domu Nr lokalu

Nr domu Nr lokalu

Nr domu Nr lokalu

Nr domu Nr lokalu

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gmina

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G3. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI                

(G1 * G2)

Sołectwo Kod pocztowy

Kod pocztowy

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
5

WojewództwoKraj

GIERAŁTOWICE

Powiat

C2. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY **

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Gmina

Kod pocztowy

Gmina

POLSKA

Kraj Województwo

Miejscowość

Ulica

Poczta

ŚLĄSKIE

C3. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres podany w punkcie C2)

Kraj Województwo Powiat

Poczta

G1. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części F

G2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
6

G4. OPŁATA KWARTALNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(G3*3) 
7

H. ZAŁĄCZNIKI 
8
:

Nr działki (w przypadku nienadania numeru domu)

Miejscowość

Powiat

Poczta

GLIWICKI

Ulica

D. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU

Ulica

Kraj Województwo

Podstawa umocowania 
4

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Ulica

Nazwisko i imię PESEL

Powiat

Gmina
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Objaśnienia:

Art. 6o. ust. 3. Po doręczeniu decyzji, o której mowa w ust. 1, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych

niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.

K. POUCZENIE

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania -

począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji polegającej na zmniejszeniu liczby osób i tym samym zmniejszającej wysokość

zobowiazania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których

usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Art. 6m ust. 2a. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent

miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn

nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej

deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

8. Załącznikiem może być: dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez

odpowiednie instytucje, w szczególności: domy spokojnej starości, domy dziecka, zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, jednostki

wojskowe, uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą, zakłady pracy

w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc; kopia faktury za zużycie wody na terenie nieruchomości. 

Art. 6m ust. 2b. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

podanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2a, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty,

stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Art. 6o. ust. 1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w

przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość

odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji.                                                                                                                                                                                                                                           

7. Opłatę należy uiszczać kwartalnie. 

Miejscowość i data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr):

J. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi:

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

4. Należy wpisać imię i nazwisko, adres osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS, itp.

Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.)

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 19997 r. - Ordynacja podatkowa: § 1 Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację, § 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie

korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Art. 6o. ust. 4. Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, w przypadku zmiany danych jest

obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

6. Stawki opłat określone zostały w Uchwale Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi. W przypadku wyboru selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową - niższą, a przy

wyborze metody nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę  wyższą. 

Czytelny podpis
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