
UCHWALA Nr VI1/31/2015 


RADY GMINY GZY 


z dnia ~5 czerwca 2015 r. 


w 	 sprawie warunków trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późno zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399 
z późno zm.), Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje: 

§1 

Wprowadza się możliwość składnia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§2 

1. 	 Wizualizacja formatu elektronicznego wzoru deklaracji wprowadzonej uchwałą 

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 (Dz. Urz. Woj. Maz. Rok 2015, poz. 1405 z dnia 
18.02.2015 r.) stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. 	 Układ informacji i powiązań między danymi określa załącznik Nr 2. 

§3 

Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu Gminy Gzy w formie dokumentu 
elektronicznego: 

1. 	 Deklaracje przesłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 200 l roku o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 262) 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 2013 r., poz. 235). 

2. 	 Akceptowalne formaty załączników to: *.doc, *.docx, *.docm, *.odt, *.pdf, *.xml. 

3. 	 Wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej nie może przekroczyć 3 MB. 

§4 

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do 
uchwały i przesłanie go na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy w Gzach na platformie 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl. 

§5 

www.epuap.gov.pl


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§6 

Uchwała wchodzi w życie po upływię 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 
J.(I,ffJn ~łk' 

Leon Pvtel 



_ __ _______________ 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO UCHWAŁY NR VII/31/2015 

RADY GMINY GZY 

Z DNIA 25 czerwca 2015 roku 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku W gminach 
(Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami) 

PODSTAWA PRAWNA Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości 

Termin złożenia pierwszej deklaracji - 31 marca 2015r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania w 
TERMIN SKŁADANIA 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 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

r PIERWSZA DEKLARACJA 

( \ KOREKTA/ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

- DATA ZMIANY 

r WŁAŚCICIEL 
r WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

C UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

r JEDNOSTKA ORAGANIZACY.lNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ 
W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 

r INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

(DZIEŃ - MIESIĄC - ROK) 

r , Osoba fizyczna 

r Osoba prawna 

r Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

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

Tel. kont.*: ~______---' E-mail*: L-____________----' 

*) pola nieobowiązkowe 

Miejscowość nr domu kod pocztowy pocztaL-__~~~~~____~~~~_____~~~~~______--~------- ===_=----~ 



Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje 

I losÓb.• 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady 
komunalne są zbierane i gromadzone w sposób: 

r SELEKTYWNY 

r NIESELEKTYWNY 

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

r TAK r NIE 

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

Wyliczenie miesięcznej opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi '---_---I, X I I = I Izł. 
Liczba osób stawka za jedną os. iloczyn liczby osób i stawki opłaty 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: I Izł. 
II 

Stawka opłaty za gospodarstwo domowe wynosi: 
1. selektywne zbieranie 48,00 zł. 
2. nieselektywne zbieranie 90,00 zł. 

Wyliczenie miesięcznej opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

'---_----'I X I I = I Izł. 
Liczba gosp. domowych stawka za gosp. dom. Iloczyn liczby gosp. i stawki opiaty 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: I Izł. 
I I 

Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie 
danych niezgodnych z rzeczywistością2) 

Dokument podpisany elektronicznie 

M" i data 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY
Jec:;n rz.:J~ 

Leon Pytel if-' 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO UCHWAŁY NR VII/31/2015 

RADY GMINY GZY 

Z DNIA 25 czerwca 2015 roku 

OPIS PÓL FORMULARZA 

Nazwa Zwracana 

Opis pola Uwagi
pola wartość 

B1 Tak/Nie Złożenie pierwszej deklaracji 

B2 
 Tak/Nie Korekta/zmiana deklaracji 

B3 
 Tekst Data zmiany Aktywne jedynie, gdy B2=Tak 

C1 
 Tak/Nie Składający jest właścicielem nier. 
C2 Tak/Nie Składający jest współwłaścicielem nier. 
C3 Tak/Nie Składający jest użytk. wieczystym 
C4 Tak/Nie Składający jest jedno org. lub zarządzającym 
CS Tak/Nie Składający jest innym podmiotem 

Dl 
 Tak/Nie Składający jest os. fizyczną 
02 Tak/Nie Składający jest os. prawna 

03 
 Tak/Nie Składający jest jedno org. 

04 
 Tekst Imię i nazwisko składającego/Nazwa podmiotu 

05 
 Tekst Nr PESEL składającego 
06 Tekst Tel. kontaktowy do składającego 

" 
07 Tekst Adres poczty e-mail składającego 

~ El Tekst Adres zamieszkania - miejscowość 


E2 
 Tekst Adres zamieszkania - nr domu 

E3 
 Tekst Adres zamieszkania - kod pocztowy 


E4 
 Tekst Adres zamieszkania - poczta 

F1 
 Tekst Adres miejsca powstawania odpadów 

F2 
 Tekst Adres miejsca powstawania odpadów 


F3 
 Tekst Adres miejsca powstawania odpadów 

F4 
 Tekst Adres miejsca powstawania odpadów 

Gl 
 Tekst Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
Hl Tak/Nie Selektywny sposób zbiórki odpadów 

H2 
 Tak/Nie Nieselektywny sposób zbiórki odpadów 


H3 
 Tak/Nie Kompostowanie odpadów biodegradowalnych Opcja alternatywna - wartość "TAK" może 
H4 zwrócić tylko H3 lub H4Tak/Nie Adres miejsca powstawania odpadów 

Wartość pola Gl, pojawia się automatyczne dla 
111 Tekst Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

G1<=s 

Aktywna jedynie dla G1<=s, wyliczona 
112 Tekst Stawka opłaty 

automatycznie 


113 
 Do wpisania ręcznieTekst Iloczyn 111 i 121 
Do wpisania ręcznieTekst Wysokość opłaty" 	 114 

115 Do wpisania ręcznieTekst Wysokość opłaty (słownie) 

Aktywna jedynie dla G1>s, 

Aktywna jedynie dla G1>s, wyliczona 

121 Tekst Liczba gospodarstw 

122 Tekst Stawka opłaty 
automatycznie 


123 
 Do wpisania ręcznieTekst Iloczyn 121 i 122 
Do wpisania ręcznie124 Tekst Wysokość opłaty 

Do wpisania ręcznie125 Tekst Wysokość opłaty (słownie) 

J11 Tekst Miejscowość i data wypełnienia 
-Reset 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY Q 

c.faO!1 "g~
Leon Pytel 


