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UCHWAŁA NR XXI/252/16
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 28 czerwca 2016 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 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 466) oraz art. 6n w związku z 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy w
Pawłowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
w formie papierowej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz
pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
§ 2. 1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wykazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w
formacie danych XML.
2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji określa się w formie XML umieszczonym na
platformie ePUAP.
3. Dokument XML, o którym mowa w ust. 1 zgodny jest ze wzorami publikowanymi w repozytorium
wzorów platformy ePUAP na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.).
§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie
Gminy w Pawłowie pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług
Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl., w terminie:
a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych, a także zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesyłana 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn.
zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego
2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz.
1114 z późn. zm.).
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§ 4. 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.
§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/292/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Więcław
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/252/16
Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016 r.
Nr ewidencyjny

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
/ BIAŁE POLA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM/
PIECZĘĆ POTWIERDZAJĄCA WPŁYW DEKLARACJI
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA
DEKLARACJI
WÓJT GMINY PAWŁÓW, PAWŁÓW 56
27-225 PAWŁÓW

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U.2016.250)
Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłów, a także współwłaściciele,
użytkownicy wieczyści 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 lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych. W terminie 14 dni od wystąpienia zmiany danych określonych w
poprzednio złożonej deklaracji.
Urząd Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów, sekretariat – pokój nr 7

1. Deklaracja składana w przypadku:

☐ pierwsza deklaracja
☐ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (data zaistnienia zmiany _______-______-_________)
☐ zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty (data zaistnienia zmiany _______-______-_________)
☐ ustania obowiązku uiszczania opłaty (data ustania obowiązku _______-______-_________)
☐ Deklaracja korygująca od (_______-______-_________) do (_______-______-_________)
1

2

3

4

5

2. Uzasadnienie konieczności złożenia deklaracji korygującej
3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję przez postawienie znaku „X”)1)

☐ właściciel ☐ współwłaściciel ☐ użytkownik wieczysty ☐ współużytkownik wieczysty ☐ zarządca
☐ użytkownik ☐ posiadacz1) ……………………………….… (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)
A. DANE IDENTYFIKACYJNE
A1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
4. Nazwisko i imię

5. Numer telefonu

6. PESEL

7. Adres e-mail

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
A2. ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu/Numer lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

A3.DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
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19. Numer domu/Numer lokalu

20. Numer ewidencyjny działki*

B. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję przez postawienie
znaku „X”)
21. Oświadczam, że odpady będą zbierane i odbierane jako (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐SELEKTYWNIE
☐ NIESELEKTYWNIE
C. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOSCI2
22. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części A3 niniejszej deklaracji zamieszkuje:

…………………….
(należy podać liczbę osób)

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
2)

Jednostka opłaty
(liczba gospodarstw)

Wyszczególnienie
Gospodarstwo domowe
zamieszkałe przez 1 mieszkańca

23.

Gospodarstwo domowe
zamieszkałe przez 2
mieszkańców

26.

Gospodarstwo domowe
zamieszkałe przez 3 lub 4
mieszkańców
Gospodarstwo domowe
zamieszkałe przez 5 i więcej
mieszkańców

2)

Stawka opłaty

24.
…………….…………

25.

…………………………

27.
…………….…………

28.

…………………………

30.
…………….…………

31.

…………………………

33.
…………….…………

34.

…………………………

29.
32.

Razem
F. Wysokość opłaty
słownie: (poz. 35)

2)

Miesięczna kwota opłaty

miesięcznej

…….………………..

…….………………..

…….………………..
…….………………..
35.
.………………………

36.
……………………………………………………………………….......................................

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO
37. Imię

38. Nazwisko

39. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok)

40. Podpis składającego/osoby reprezentującej składającego

H. ZAŁĄCZNIKI
1.
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…
2.
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…

I. ADNOTACJE ORGANU
41. Uwagi Organu

42. Podpis przyjmującego deklarację
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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 2016 r., poz. 599), na podstawie którego organ
może wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu uzyskania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Objaśnienia:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, której dotyczy
deklaracja. Pierwszą deklarację należy 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 należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (np. przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny), właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Zaznaczyć w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. w przypadku zmiany
danych osobowych, teleadresowych itp.).
W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego
opuszczenia nieruchomości na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości ma prawo
do złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty. W przypadku zbycia
nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty zmiany właściciela składa
deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty. Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć
deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości.
Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej) w przypadku
konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek.
Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca okresy, za które wysokość opłaty wymaga
skorygowania.
Pod pojęciem gospodarstwa domowego należy rozumieć gospodarstwo prowadzone samodzielnie przez jedną osobę
lub wspólnie z innymi osobami zamieszkującymi daną nieruchomość. (Gospodarstwo domowe może być
prowadzone przez osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące, jeżeli jakakolwiek osoba zamieszkuje lub gospodaruje samodzielnie, osoba taka
tworzy odrębne gospodarstwo domowe).
Opłatę należy wnosić zgodnie ze złożoną deklaracją, raz na kwartał, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy
miesiące kalendarzowe, w następujących terminach: do 15 marca za miesiące styczeń, luty i marzec, do 15 maja za
miesiące kwiecień, maj i czerwiec do 15 września za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień, do 15 listopada za miesiące
październik, listopad i grudzień. Opłaty można dokonać w następujący sposób: na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Pawłowie, w kasie Urzędu Gminy w Pawłowie, u inkasenta, na poczcie lub w banku.

Dodatkowe informacje:
* pola nieobowiązkowe.
1) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu
prawnego).
2) miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy w
Pawłów.
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OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a …………..………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

nr PESEL ………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że informacje wynikające z niniejszego oświadczenia są prawdziwe i aktualne.
Gospodarstwo domowe położone w miejscowości: ………………………………
nr nieruchomości: ………..
jest zamieszkiwane przez: ………………… .
(ilość osób)

Liczba osób zameldowanych na nieruchomości: ……... .
(ilość osób)

Oświadczam, iż różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a zamieszkujących spowodowana
jest (wypełnić w przypadku występowania różnicy):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

……………………………………………………
(podpis czytelny osoby składającej oświadczenie)

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniu:
1.

2.
3.
4.
5.

Dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony
przez odpowiednie instytucje, a w szczególności przez domy spokojnej starości, domy dziecka,
zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, jednostki wojskowe, zakłady pracy, placówki
oświatowe, uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym i
zamieszkujących poza terenem Gminy Pawłów;
Dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych na
terenie innej gminy;
Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Pawłów pod innym adresem niż
adres zameldowania;
Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju;
Kopia faktury za zużycie wody na terenie nieruchomości.

