
UCHWAŁA Nr 111/7/2014 

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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnYlll (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 (tekst jedno Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 
Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. 	 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Wójtowi Gminy Gzy, 
stanowiącej załącznik nr l do niniejszej uchwały. 

2. 	 Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
w terminach określonych wart. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekstjedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399). 

§2 

Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości składają w Urzędzie Gminy Gzy 
lub w formie elektronicznej. 
Przekazanie dokumentu w formie elektronicznej następuje poprzez wypełnienie formularza 
stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały i przesłanie go na elektroniczną skrzynkę 
podawczą Urzędu Gminy w 
Administracji Publicznej www.epu

Gzach na 
ap.gov.pl. 

platformie Elektronicznej Platformy Usług 

§4 

1. Format elektroniczny wzoru 
w formacie danych XML. 

deklaracj i wskazanej w § 1 uchwały określony jest 

2. 	 Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§5 

Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu Gn1iny Gzy w formie dokumentu 
elektronicznego: 

l) 	 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 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2013 L, poz. 235 ). 

2) Akceptowalne formaty załączników to : DOC. 
3) Wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej nie n10że przekroczyć 3 MB. 
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§6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§7 

Tracą moc uchwały: Nr XXII/94112 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

olaeślenia wzoru deklaracj i o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1789 

z 2013 r.), Nr XXXII/1471l4 Rady Gminy Gzy z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścici~li nieruchomości zamieszkałej (Dz. Urz. Woj. Maz. 

poz. 2016 z 2014 r.), Nr XXXIII1481l4 Rady Gminy Gzy z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie 

warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2017 z 2014 r.). 

§8 

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

Woj ewództwa Mazowieckiego. 
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Za1ącznik Nr I 
do Uchwały Nr Il//7/2014 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 30 grudnia 2014 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

Z DNIA .................................... . 

Należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X 

o WŁAŚCICIEL 
O WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
O UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 
D JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I OSOBY POSIADAJĄCE NIERUCHOMOŚCI 

W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 


D INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ]) 


D Oso ba fizyczna 
D Osoba prawna 
D Jednostka organizacyj na 

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

PESEL: 

NR TELEFONU : E-MAIL: 

Miejscowość, nr domu 

.E~' ADRE8:.NIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ POWSTAJODPAOYKOMUNALNE' 
Miejscowość, nr domu Kod pocztowy, poczta 

F. OSWIADCZEN;IE'SKLA.l>AJ 'CEGQ DEkLARAc 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje 
.. . ', .. " ....... ,., .. osób,' 

*- należy podać faktyczną liczbę osób zan1ieszkałych 



Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady 

komunalne są zbierane i gromadzone w sposób: 

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 


o SELEKTYWNY * 

ONIESELEKTYWNY ** 


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

TAK 	 NIE 


Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

............. X 
(liczba osób) (stawka za jedną osobę) (iloczyn liczby osób i stawki opIaty) 

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


(słownie: ...........................................................................................................) 


l. 	 oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego 

zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzaj ącym zamieszkiwanie 
w miej scu nauki, 

2. 	 oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub 
oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu pracy, 

3. 	 oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju lub miejscem stałego 
zameldowania. 

Informuję, że nieruchomość wskazana w części E niniej szej deklaracj i wyposażona jest w 

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 


D ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (SZAMBO) O pojemności ............. m3 


D PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW. 


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

mie' scowość i data 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

J. on ({y~
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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 inne 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. 

POUCZENIE: 

l) 	Termin złożenia pierwszej deklaracji - 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. 

2) 	 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 do Wójta Gminy Gzy w tem1inie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3) 	 Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gzy, 
bez wezwania, w terminie do 15-tego każdego pierwszego miesiąca kwartału, za który 
następuje płatność, w łącznej wysokości za trzy kolejne n1iesiące 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. 

4) 	 Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy 
z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późno zm.) 

5) 	 Zgodnie z art. 60. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) "W razie nie złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomości o podobnym charakterze. JJ 

PR/J:WODNICZĄCY 
RADY 

J~ ~"'<eL
T,eon Pvt~ q' 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 1Il/7/2014 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 30 grudnia 2014r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMTINALNYMI 


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

~. PIERWSZA DEKLARACJA 

('* KOREKTAlZMlANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI Z DNIA 

Należy zaznaczyć właściwą opcję 

r. WŁAŚCICIEL 


r, WSPÓŁWŁAŚCICIE 


r ·UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 


r JEDNOSTKI ORGANIZ~CYJNE I OSOBY POSIADAJĄCE NIERUCHOMOŚCI 

' ., W ZARZĄDZIE LUB UZYTKOW ANIU 


(e~ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY N1ERUCHOMOŚCIĄl) 


r. Osoba fizyczna 

r Osoba prawna 

r Jednostka organizacY-ina 

IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych) lub PEŁNANAZWA (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych) 

PESEL: 

NR TELEFONU: E-MAIL: 

Kod p,?c~()~,pocztaMiejsc'?'Y()ś.~ '. l1f domu 

Oświadczam,~~na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

zamieszkuje ~. . osób.· 
*- należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkałych 



l O 


Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady 

komunalne są zbierane i gromadzone w sposób: 

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 


r. SELEKTYWNY * 

r NIESELEKTYWNY ** 


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

r TAK r. NIE 

Wyliczenie nliesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

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

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi I'-____---'1 zł. 

1. 	 oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza mleJscem stałego 

zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie 
w miej scu nauki, 

2. 	 oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub 
oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu pracy, 

3. 	 oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju lub miejscem stałego 
zameldowania. 

Informuję, że nieruchomość wskazana w części E niniejszej deklaracji wyposażona jest w 
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

r ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (SZAłv1BO) opojenmości m3 

r PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW. 

~,~ą~J~QPPIS SKLADAJĄd~GO}jE~C~1~~ąl1~~~~ZE~"łJ~Ą~~J " ?::.t'.::i. ""<~:'\::;:'":,;,~/ .. .. 
~;;;SJ(I/~DAJ!\CEGO'IlE~ARA(;JĘ :,;,~~/'>i:~'.;·: ,,).•X",'·:'Y:~;~';:iei",.. ·:;<\{ : :.·::\':~':'>·. ",:,,>~';:, ,,::j·.'(::,!,;;;.t:;?c .. ;,'Y':, ;,~ :,' ~:;, ,," .... 

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

(miejscowość i data) 	 (czytelny podpis) 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

-'llen~d
TJeon Pytel 



OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA DEKLARACJI 


1) 	 Przyjmuje się, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art.2 ust. 1 pkt 4) 
przez inne 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. 

POUCZENIE: 

1) 	 Termin złożenia pierwszej deklaracji - 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. 
2) 	 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
kon1unalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Gzy w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w któryn1 nastąpiła zmiana. 

3) 	 Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gzy, 
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. 

4) 	 Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy 
z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późno zm.) 

5) 	 Zgodnie z art. 60. Ustawy z dnia 13 września 1996 f. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) "W razie nie złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o 
podobnym charakterze. " 

PRZE\VODNICZĄCY 
P./\DY 

~t!.IPH <Ii~u 
Leon Pytel v' 



Załącznik nr 3 
do Uchwały nr IIIn/2014 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 30 grudnia 2014r. 

Układ informacji i powiązań między nimi 

Nazwa pola 

formularza 
Typ pola Zwracane wartości Uwagi Reprezentuje 

grupa A 
optPierwszaA option Iprawda/fałsz tylko jeden z elementów grupy może 

jednocześnie określać prawdę 

~ierwsza deklaracja 
optKorekt aA option Iprawda/fałsz korekta deklaracji 
txlDA string[2] tekst 

tekst konwertowany na liczbę i 
zamieniany na datę 

data korekty lxtM A string[2] tekst 
lx tYA string[4] tekst 

Grupa B 
optWIB option Iprawda/fałsz 

tylko jeden z elementów grupy może 
jednocześnie określać prawdę 

składający - właściciel 

oQtWsB option Iprawda/fałsz składający - wsp6łwł. 
op tWi option Iprawda/fałsz składający - uŻ. wiecz, 
op tJ eB option I prawda/fałsz składający - jedno org . 
oplnB option I prawda/fałsz składający - inne 

Grupa C 
optFizC option Ql"awda/fałsz 

tylko jeden z elementów grupy może 
jednocześnie określać prawdę 

skł. - osoba fizyczna 
oplProwC option prawda/fałsz skł.- osoba prawna 
optJ ednC option prawda/fałsz skł.- jedno org. 
lx llmieC string[30] tekst Imię i nazwisko/nazwa 
IxtPeselC string[11] tekst nr PESEL 
tx tTelC string[12] tekst Telefon 
tx tM ai lC string[30] tekst E-mail 

Grupa D 
txtMi ejscD string[30] tekst miejscowość zam. 
txt NrDom uD string[21 tekst nr domu zam. 
txtKodD string[6] tekst kod poczt. zam. 
txt PoczloD string[30] tekst I poczta zam. 

GrupaE 
lxtMi ej scE string[30] tekst miejsc. powst. odp. 
lxt NrDom uE strinIłf2] tekst nr domupowst. odp. 
lx lKodE string[6] tekst kod poczt. powst. odp. 
txt PoczloE s tring[3O] tekst Ipoczta powst. odp. 

Grupa F 
txtLosobF string[2] tekst tekst konwertowany na liczbę liczba zam osób 

Grupa G 
oplSelG option Iprawda/fałsz tylko jeden z elementów grupy może 

jednocześnie określać prawdę 

sposób selektywny 
optN SelG option prawda/fałsz sposób nieselektywny 
opU<ompTok option prawda/fałsz tylko jeden z elementów grupy może 

jednocześnie określać prawd~ 

komp_ostowane TAK 
optKompNie option prawda/fałsz kompostowane NIE 

GrupaH 
lxlLos obH s tring[2] tekst liczba osób pobrana z pola txtLosobF 

mnożona jest przez stawkę, 
automatyczniepodawany jest wynik 

liczba zam osób 
txt Slawko H string[6] tekst stawka opłaty 
lxtl loczynH string[7] tekst iloczyn I. stawki i I. osób 
txtO ploloH string[7] tekst wartośc ~ola txtlloczynH iloczyn I. stawki i I. osób 

Grupa J 
chkS zom boJ check Iprawda/fałsz Elementy są niezależne (mogą jednocześnie 

wskazywać tę samą wartość) 

Uest szambo 
chkOczyszczalnioJ check Iprawda/fałsz Uest oczyszczalnia 
lx lSz omboVolJ string[3] tekst Ipojemność szamba 

PlUt:.WODNICZĄCY 

R ~( 
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