
UCHWAŁA NR XVII/99/2016
RADY GMINY DZIERZKOWICE

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Dzierzkowice oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n, 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Dzierzkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych położonych na terenie gminy Dzierzkowice 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca, bądź 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 ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia 
następującej zmiany.

§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dostarczyć do 
Urzędu Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice osobiście, pocztą lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej www. epuap.gov.pl.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzenia pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 971, ze zm.)

2) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne(Dz. U. z 2014r. poz. 1114).
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości na terenie gminy Dzierzkowice oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice.

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

 

Przewodniczący Rady

Dariusz Latos
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Załącznik   

do Uchwały Nr XVII/99/2016 

Rady Gminy Dzierzkowice 

z dnia 15 września 2016r. 

DEKLARACJA O WYSOSKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:     Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,  

                                     poz. 250). 

Zobowiązany do  

złożenia deklaracji:   Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie  

                                    Gminy Dzierzkowice lub właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne 

Termin składania  

deklaracji:                   
                                     Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego    

                                     mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

Miejsce składania  

deklaracji:                  Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice 

A. Obowiązek złożenia deklaracji 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”) 

Pierwsza deklaracja Data złożenia deklaracji 
 

Zmiana deklaracji Data złożenia deklaracji 

 

 

   

B. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”) 

Właściciel Użytkownik Posiadacz Współwłaściciel Współużytkownik Współposiadacz 
Inny władający 

nieruchomością 

       

C. Dane składającego deklarację 

Nazwisko 
 

Imię 
 

Drugie imię 
 

PESEL 
 

Nr telefonu 
 

Adres e-mail 
 

D. Adres nieruchomości zamieszkałej/niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne 

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

E. Adres do korespondencji w przypadku gdy jest inny niż w pkt. D 

Kraj 
 

Województwo 
 

Gmina 
 

Ulica 
 Nr 

domu 

 Nr 

lokalu 

 

Miejscowość 
 

Kod Pocztowy 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3918



DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

F. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

F.1. Usługi podstawowe 

Oświadczam, że odpady komunalne będą zbierane 

i przekazywane do odbioru w sposób selektywny 

(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”) 

TAK NIE Kwota miesięcznej  

opłaty w zł 
  

Ilość 

gospodarstw 

domowych na 

nieruchomości 

1  Ilość osób w gospodarstwie 

domowym 

(zaznaczyć właściwy kwadrat  

stawiając znak „X”) 

 

1   

2  2   

3  3   

4  4 i więcej   

RAZEM:  

DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości 

wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady 

komunalne będą zbierane i przekazywane do 

odbioru w sposób selektywny 

(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”) 

TAK NIE 
Kwota miesięcznej  

opłaty w zł 
 

 

Deklaruję następującą ilość kontenerów, pojemników, 

worków przeznaczonych  do zbierania odpadów 

komunalnych 

(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”) 

Worek lub pojemnik 60l   

Pojemnik 120l   

Pojemnik 240l   

Pojemnik 1100l   

Pojemnik 2500l   

RAZEM:  

G. Pouczenie 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta deklarację 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.  

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. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dzierzkowice w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać bez wezwania w następujących terminach: do 31 stycznia za I kwartał, do 30 kwietnia 

za II kwartał, do 31 lipca za III kwartał, do 31 października za IV kwartał w kasie urzędu, na rachunek bankowy Nr 72 8717 1019 2004 

4000 0039 0003. 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 2016 r., poz. 599 ). 

W razie niezłożenia deklaracji albo zasadnych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Dzierzkowice określi, w 

drodze decyzji, wysokość opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią 

ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

Wzór formularza Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dostępny jest na stronie internetowej: 

www.dzierzkowice.pl  

I. Podpis składającego deklarację: 

Nazwisko Imię 

Data wypełnienia deklaracji: Czytelny podpis składającego deklarację: 

 

 

Przewodniczący Rady  
 

Dariusz Latos   
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