
UCHWAŁA Nr IV/12/2015 


RADY GMINY GZY 


z dnia 21 stycznia 2015 r. 


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późno zm.) Rada Gminy Gzy 
uchwala, co następuje: 

§1 

l. 	 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmni komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiącej załącznik nr 1 do niniej szej uchwały. 

2. 	 Deklarację, o której mowa w ust. l właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
w Urzędzie Gminy Gzy w terminie: 
l) do 31 marca 2015 r. - dla pierwszej deklaracji, 
2) 14 dni od dnia zan1ieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
3) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§2 

l. 	 Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą składać w formie 
pisemnej lub w formie elektronicznej w formacie danych XML za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl. 

2. 	 Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji składanej w formie elektronicznej 
określi odrębna uchwała. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§4 

Traci moc uchwała Nr 1II/7/20 14 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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PODSTAWA PRAWNA 

, 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z2013 r., poz. 1399 zp6źn. zm.); 
Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

TERMIN SKŁADANIA Termin złożenia pierwszej deklaracji - 31 marca 2015 r. lub w ciągu 14 dni od dnia 
zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. W razie zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty składa się nową deklarację w ciągu 
14 dni od dnia zmiany. 

MIEJSCE SKŁADANIA Urząd Gminy Gzy, Gzy 9,06  126 Gzy 

Załącznik Nr l 
do Uchwały Nr IV/12/201S 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 21 stycznia 20 l S r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE,DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKlM KOLOREM 

WÓJT GMINY GZY 


Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

O PIERWSZA DEKLARACJA 
O KOREKTA/ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

- DATA ZMIANy ......................... .. 
dzień - miesi 

O WŁAŚCICIEL 
O WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
O UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 
O JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ 

W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 
O INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ') 

O Osoba fizyczna 
O Osoba prawna 
D Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych) PEŁNA NAZWA (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych) 

PESEL *: 

Tel. kont.*: E-mail*: 

* pole nieobowiązkowe 

Miejscowość, nr domu Kod pocztowy, poczta 

Miejscowość, nr domu Kod pocztO\\'Y, poczta 



Oświadczan1, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje 
..................... osób.* 
* należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkałych 

~B(@Si.V~N.€5Z-EN~rE,i'll':<,1:" ';'_ ':''':~' ' ',;;' , ~ '__ : ', ,' ,..,r. .: : > ,~',.' ,,_"," ~1~ : 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady 
komunalne są zbierane i gromadzone w sposób: 
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

D SELEKTYWNY 
D NIE SELEKTYWNY 

Oświadczam, że odpady "zielone"3) poddawane są kompostowaniu na terenie nieruchomości. 

TAK NIE 

Stawka opłaty za jedną osobę wynosi: 
l. selektywne zbieranie 8,00 zł 
2. nieselektywne zbieranie 15,00 zł 

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

............. x ...................... = .................................. . 

(liczba osób) (stawka za jedną osobę) (iloczyn liczby osób i stawki opłaty) 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ......................... zł 


słownie: ................................................................................ . . . ... . .................... . 


' ~(~~lr\lł$'j,~~13~·~~~~~~~:wliV!G.:~$.pJj'D~~Wm~~~g0j~f20j~L 
Stawka opłaty za gospodarstwo domowe wynosi: 

1. selektywne zbieranie 48,00 zł 
2. nieselektywne zbieranie 90,00 zł 

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnyn1i: 

..................... X 
(liczba gosp , domowych) (stawka za gosp , domowe) (iloczyn liczby gosp. domowych 

i stawki opłaty) 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ......................... zł 


słownie: . . .................. . .. . ... . . . ............... ............................................................. . 


mie' scowość i data 
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OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA DEKLARACJI: 

1) 	 Przyjmuje się, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art.2 ust.1 pkt 4) 
przez iIu1e osoby władające nieruchomością rozumie się dzierżawcę czy najemcę, 
posiadacza (w tym samoistnego w rozumieniu art. 336 k.c.) oraz korzystającego, jeżeli dana 
nieruchomość została oddana do korzystania. 

2) 	 Art. 56 oraz art. 53 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 186 z późno zm.) w związku z art. 6q ustawy z dnia 3 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późno zm.) 
i art. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 749 z późno zm.). 

3) Odpady "zielone" są to: odpadki kuchenne, skoszona trawa, chwasty, liście, gałęzie, itp. 

POUCZENIE: 

1) 	 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Gzy Nr 48 8232 0005 0200 0912 2002 0001, bez wezwania, w terminie 
do 15-tego każdego pierwszego miesiąca kwartału, za który następuje płatność, w łącznej 
wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, tj. za I kwartał do dnia 15 stycznia, 
za II kwartał do dnia 15 kwietnia, za III kwartał do dnia 15 lipca, za IV kwartał 
do dnia 15 października. 

2) 	 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest 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. 

3) 	 Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późno zm.), niniejsza deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późno zm.). 
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