DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 1 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 2031

Data: 2016-07-01 12:44:09

UCHWAŁA NR XVII/86/2016
RADY GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska) oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r, poz. 446 z późn. zm.) oraz art.6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) - Rada Gminy- uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi:
1) przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych - wg załącznika Nr 1.
2) przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - wg załącznika Nr 2.
§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.
2) Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie danych XML jest taki, że pozostaje
ona w relacji tożsamości dokumentów z uchwalonym wzorem deklaracji stanowiącym załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
3) Deklaracje mogą być składane na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej e PUAP.
4) Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013r, poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zamówienia publiczne (Dz. U. z 2014 r, poz. 1114 z późn. zm.)
§ 3. Deklarację uznaje się za wniesioną w formie pisemnej poprzez:
- dostarczenie wypełnionego formularza w/g wzorów określonych w § 1 niniejszej uchwały,
- przesłanie wypełnionych formularzy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w/g § 2 niniejszej
uchwały.
§ 4. 1. Traci moc uchwała Nr XXV/131/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października
2012 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości. oraz uchwała Nr VI /30/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z
dnia 30 marca 2015r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
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2. Deklaracje złożone według wzoru deklaracji określonych uchwałą o której mowa w ust. 1 złożone do
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gustawa Trawińska

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–3–

Poz. 2031

Załącznik do Uchwały Nr XVII/86/2016
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 28 czerwca 2016 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMInieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Dzień-Miesiąc-Rok

Podstawa prawna
Składający
Miejsce składania:

…….----……...---……….
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r. poz. 250)
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska) 28-350 Słupia

A. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJE
WÓJT GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA)
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ złożenie pierwszej deklaracji □  korekta deklaracji
(data zaistnienia zmian ...........................)
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Właściciel □ Współwłaściciel □ Najemca, dzierżawca □ Użytkownik wieczysty □
Zarządca
□ inny ( podać jaki……......
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko/Nazwa
składającego deklarację
PESEL
REGON
Adres zamieszkania/Siedziba składającego deklarację
Kraj
Województwo
Gmina
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy

Powiat
Nr domu

Nr lokalu
Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość
Ulica

Kod pocztowy
Nr domu

Poczta
Nr lokalu

Telefon kontaktowy:

F. Oświadczam że na terenie nieruchomości
wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady
będą gromadzone i odbierane w sposób:
Liczba mieszkańców gospodarstwa

□
selektywny

 □ zmieszany

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 2031

– zamieszkujących stale
- zamieszkujących czasowo od ……..……do …………..
Rodzaj gromadzenia odpadów
miesięczna opłata za jednego mieszkańca

selektywny
…………… zł

Łączna kwota opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi
(liczba mieszkańców x stawka opłaty)

G. Czy nieruchomość wskazana w części E niniejszej /
deklaracji
wyposażona jest w kompostownik?(w przypadku
zaznaczenia
pozycji” TAK” proszę podać ilość wytwarzanych)
rocznie odpadów
biodegradowalnych ogółem na nieruchomości).

zmieszany
…………… zł

……………………… zł
□ TAK

□ NIE

…….…kg

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(miejscowość i data)
(czytelny podpis)
I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłaconej
w jej nie pełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.)
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z
selektywnego zbierania odpadów należy przyjąć podwyższoną opłatę za odprowadzanie odpadów
zmieszanych.
,,W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze’’
Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Słupia 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 Słupia w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany lub zmiany przez gminę wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zamieszkuje i prowadzi działalność gospodarczą pod ty
samym adresem dodatkowo wypełnia również deklarację według załącznika Nr 2 do Uchwały.
4. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
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50 8513 1011 1300 0014 2000 0020.
5. Wpłaty można również dokonać w kasie Urzędu Gminy Słupia lub w drodze inkasa u sołtysa.
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania, kwartalnie za I kw.
do 15.03,
za II kw. do 15.05, za III kw. do 15.09, za IV kw. do 15.11.
7. Zobowiązany może uiszczać opłatę za okresy przyszłe , jako przedpłata
8. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80 a Ordynacji podatkowej (t.j. z
dnia 10.05.2012r., Dz.U. z 2012 r. poz. 749), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia
pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczania opłaty skarbowej.
9. Deklaracje mogą być składane elektroniczną skrzynką podawczą za pośrednictwem elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP i opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub Profilem Zaufanym.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/86/2016
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 28 czerwca 2016 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMInieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy
Dzień-Miesiąc-Rok

Podstawa
prawna
Składający
Miejsce
składania:

…….----……...---……….
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.
poz. 250 )
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska) 28-350 Słupia

A. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJE
WÓJT GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA)
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 □ złożenie pierwszej deklaracji
(data zaistnienia zmian .........................)
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO
ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

 □ korekta deklaracji
□ Właściciel, użytkownik lub posiadacz
□ Współwłaściciel, Współużytkownik,
współposiadacz

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
□  osoba prawna
 □ Jednostka organizacyjna
 □ osoba fizyczna prowadząca
nieposiadająca osobowości prawnej
działalność gospodarczą
NAZWA PEŁNA FIRMY
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
REGON
NIP

E. Adres zamieszkania/Siedziba składającego deklarację
Kraj
Województwo
Gmina
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy

Powiat
Nr domu

Nr lokalu
Poczta

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość
Ulica
Telefon kontaktowy:

G. Oświadczam że na terenie
nieruchomości
wskazanej w części F niniejszej
deklaracji

Kod pocztowy
Nr domu

 □ selektywny

Poczta
Nr lokalu

□  zmieszany
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wytwarzane są odpady komunalne
które będą
gromadzone i odbierane w sposób:
Odpady gromadzone są w pojemnikach
(podać liczbę pojemników o pojemności 120 l )
………………………..szt.
miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynosi:
……………………… zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(miejscowość i data) (czytelny podpis)
I . ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłaconej
w jej nie pełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.)
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.
,,W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze’’
Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Słupia 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 Słupia w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany lub zmiany przez gminę wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w który nastąpiła zmiana.
3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zamieszkuje i prowadzi działalność gospodarczą pod ty
samym adresem dodatkowo wypełnia również deklarację według załącznika Nr 2 do Uchwały.
4. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
50 8513 1011 1300 0014 2000 0020.
5. Wpłaty można również dokonać w kasie Urzędu Gminy Słupia lub w drodze inkasa u sołtysa
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania , kwartalnie za I kw.
do 15.03,
za II kw. do 15.05, za III kw. do 15.09, za IV kw. do 15.11.
7. Zobowiązany może uiszczać opłatę za okresy przyszłe , jako przedpłata
8. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80 a Ordynacji podatkowej (tj. z
dnia 10.05.2012r., Dz.U. z 2012 r. poz. 749), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia
pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczania opłaty skarbowej.
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9. Deklaracje mogą być składane elektroniczną skrzynką podawczą za pośrednictwem elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP i opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub Profilem Zaufanym.

