
            UCHWAŁA NR XXVI/155/2013  

                                               RADY GMINY ROZDRAŻEW 

                                               z dnia 12 marca 2013 r. 

 
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez wła ściciela nieruchomo ści 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391,  
ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej  przez właścicieli nieruchomości. 

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Ustala się następujące terminy i miejsce składania deklaracji, o której mowa w § 1: 

1) deklarację składa się w Urzędzie Gminy Rozdrażew lub przesyła pocztą na adres 
Urzędu: ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

a) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi: 

     - deklarację udostępnia się w formacie DOC lub ODT, 

     - układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik nr 2               
do uchwały,  

b) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW 
(HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL), 

c) deklaracje są opatrywane: 

     -  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450,                  
z późn. zm.) 

lub 

     - podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                     
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne             
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) 

 

 



3) właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację, o której mowa w § 1             
w terminie:   

a) do dnia 25 kwietnia 2013 r. – pierwszą deklaracje, 

b) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca, 

c) 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

§ 3 

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1)  rachunki za wodę za ostatnie 12 miesięcy (w przypadku nieruchomości wyposażonych 
w licznik - urządzenie służące do pomiaru zużytej wody), rachunki należy gromadzić         
od miesiąca, w którym złożona została pierwsza deklaracja, 

2)  w przypadku braku licznika zużycia wody - rachunki za energię elektryczną za ostatnie 
12 miesięcy, rachunki należy gromadzić od miesiąca, w którym złożona została 
pierwsza deklaracja, 

3)  kopię umowy z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z nieruchomości w roku 
2012 lub dowody zapłaty za usługę odbioru odpadów w roku 2012, 

4)  oświadczenie właściciela nieruchomości z listą osób stanowiących gospodarstwo 
domowe, zawierającą imię i nazwisko oraz nr PESEL, 

5)  dokument potwierdzający, iż osoba zameldowana nie jest mieszkańcem 
nieruchomości, której dotyczy deklaracja.  

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur Jakubek  

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

W celu wywiązania się z nowych obowiązków zapisanych w ustawie z dnia 13 września  
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.),  rada 
gminy zobowiązana jest przyjąć uchwałę o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty             
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości. 

 Właściciele nieruchomości zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy, opłatę                               
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: 

− koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także                                
ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie                             
w odpowiednich instalacjach), 

− koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

− koszty obsługi administracyjnej systemu.  

W nowym systemie opłata będzie naliczana na podstawie deklaracji składanej                        
przez właściciela nieruchomości. W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane 
oraz dokładny adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne. 
Deklaruje tez ilość i rodzaj na podstawie której obliczana jest wysokość stawki opłaty                                    
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę stanowić będzie iloczyn liczby 
gospodarstw domowych znajdujących się na danej nieruchomości oraz ustalonej stawki opłat 
w zależności od liczby osób w gospodarstwie, na co zezwala art. 6k w/w ustawy, który 
dopuszcza różnicowanie stawek opłat. 

Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku 
nie uiszczania opłaty przez właściciela nieruchomości. Weryfikacja prawidłowości danych 
zawartych w deklaracji będzie mogła być przeprowadzona w oparciu o wykaz dokumentów 
potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty. 

Uchwała określa również warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej zgodnie z wymogami w/w ustawy. 

Niniejsza uchwała określa jeden z kluczowych elementów nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w gminie i jest niezbędna do jego wprowadzenia. 

 

 

         Wójt Gminy  

         Mariusz Dymarski  

 

 

 

 

 


