
www.epuap.gov.pl. 

UCHWALA Nr XVII/85/2016 

RADY GMINY GZY 

z dnia 29 czerwca 2016 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 6m i 6n ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 

250) uchwala się, co następuje: 

§1. 

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

2) 	 Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
w Urzędzie Gminy Gzy w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

2) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 

1. 	 Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formach wymienionych 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 

sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania 

formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 971). 

2. 	 Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty· 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa załącznik nr 2 do niniej szej 

uchwały. 

§ 3. 

Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2, właściciele nieruchomości składają pisemnie 
w Urzędzie Gminy w Gzach lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej Urzędu Gminy w Gzach na platformie Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej 

§ 4. 

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 2001 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: * .doe, * .doex, * .doem, * .odt, * .pdf, * .xml, 
3) 	 wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej nie może przekroczyć 3 MB. 



§ 5. 


Traci moc uchwała Nr IV112/2015 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. poz. 1405) oraz 

uchwała Nr VII/31/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 25 czerwca 2015 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. 6796) . 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 7. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 
.JUJI4 ((!Id 

Leon Pytel 



1. Osoba fizyczna 
2. Osoba prawna 
3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

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

PESEL*: 

Tel. kont. *: E-mail*: 

Załącznik Nr l 
do Uchwały Nr XVIV85/2016 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 29 czerwca 2016 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
NALEŻY WYPELNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

PODSTAWA PRAW NA 

TERMIN SKŁADANIA 

MIEJSCE SKŁADANIA 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250); 
Uchwała Nr XVII/85/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Termin złożenia 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. 

Urząd Gminy Gzy, Gzy 9,06 -126 Gzy 

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

l. PIERWSZA DEKLARACJA 
2. KOREKTAlZMIANA DANYCH ZA WARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

-DATA ZMIANY . . . . . . . .  . . . .. . . . . . . . . . . .  . .  . 
(dzień -miesiąc -rok) 

l. WŁAŚCICIEL 
2. WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
3. UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 
4. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ 

W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 
5. INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ l) 

* pole nieobowiązkowe 



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

c) SELEKTYWNY 

d) NIE SELEKTYWNY 

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

TAK 

Stawka opłaty za jedną osobę wynosi: 
1) selektywne zbieranie 9,50 zł 

2) nieselektywne zbieranie 17,00 zł 

NIE 

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

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

(liczba osób) (stawka zajedną osobę) (iloczyn liczby osób i stawki opłaty) 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi . . . . . . . . ................. zł 
·e: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Stawka opłaty za gospodarstwo domowe wynosi: 
a) selektywne zbieranie 52,00 zł 

b) nieselektywne zbieranie 100,00 zł 

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

• • • • •  • • • • •........ . .. X 

(liczba gosp. domowych) (stawka za gosp. domowe) (iloczyn liczby gosp. domowych 
i stawki opłaty) 

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



PRZEWODNICZĄCY 

Leon 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) 	 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 (tekst jedno Dz. U. z 2016 r., poz. 250), 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 2014 r., 
poz. 1619 z późno zm.). 

RADY 

oletJl1  




form-xml 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XVII/85/2816 

RADY GMINY GZY 

z dnia 29 czerwca 2816r. 

<xh:html xmlns:xh=''http://www.w3.org/1999/xhtml '' 
xmlns:xf=''http://www.w3.org/2882/xforms '' 

xmlns:xs=''http://www.w3.org/2881/XMLSchema '' 
xmlns:xsi=''http://www.w3.org/2881/XMLSchema-instance '' 
xmlns:ev=''http://www.w3.org/2881/xml-events '' 
xmlns:xi=''http://www.w3.org/2881/XInclude '' 
xmlns:xxi=''http://orbeon.org/oxf/xml/xinclude '' 
xmlns:xxf=''http://orbeon.org/oxf/xml/xforms '' 
xmlns: exf=''http://www . exforms. org/exf/1-811 
xmlns:fr=''http://orbeon.org/oxf/xml/form-runner '' 
xmlns:saxon=''http://saxon.sf.net/ '' 
xmlns:sql=''http://orbeon.org/oxf/xml/sql '' 
xmlns:soap=''http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ '' 
xmlns:oso=''http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2889/11/16/" 
xmlns:inst=''http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2889/11/16/" 
xmlns:meta=''http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2889/11/16/" 
xmlns:str=''http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2889/11/16/" 
xmlns:adr=''http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2889/11/89/" 
xmlns:ds=''http://www.w3.org/2888/89/xmldsig#'' 
xmlns:fb=''http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder ''> 

<xh:head> 
<xh:title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi</xh:title> 
<xf:model id="fr-form-model" xxf:expose-xpath-types="true"> 

<!-- Main instance --> 
<xf:instance id="fr-form-instance"> 

<form> 
<section-1> 

<head-a>WÓJT GMIINY GZY</head-a> 
<B>l</B> 
<b-data>88-88-8888</b-data> 
« >1</(> 
<D>l</D> 
<D-fiz/> 
<D-prawna/> 
<d-pesel/> 
<d-tell> 
<d-maili> 
<e-miejsc/> 
<e-poczta/> 
<f-miejsc/> 
<f-poczta/> 

Strona 1 



form-xml 

<ID17/> 

<g-osoby/> 

<ID19/> 

<ID20/> 

<H1>1</H1> 
<H2>1</H2> 

<ID23/> 

<ID24/> 

<ID25/> 
<ID27/> 

<ID28/> 

<I1-sel>9.50</I1-sel> 
<I2-sel>52.00</I2-sel> 
<I1-nosel>17.00</I1-nosel> 

<I2-nosel>100.00</I2-nosel> 

<I-ilosc/> 

<I-stawka/> 

<I-suma/> 
<ID35/> 

</section-1> 


</form> 

</xf:instance> 


<!-- Bindings --> 
<xf:bind xmlns:dataModel=ljava:org.orbeon.oxf.fb.DataModel" 

id="fr-form-binds" 
ref=linstance(lfr-form-instancel)"> 

<xf:bind id=lsection-1-bind" name=lsection-1" ref=lsection-1"> 

<xf:bind id="head-a-bind" ref="head-a" name="head-a" 

readonly=ll" relevant=ll"/> 
<xf:bind id=IB-bind" ref=IB" name=IB"/> 

<xf:bind id="(-bind" ref="(" name="(" required="true()"/> 

<xf:bind id=ID-bind" ref=ID" name=ID" required="true()"/> 
<xf:bind id=ID-fiz-bind" ref=ID-fiz" name=ID-fiz" 

required="true()"/> 
<xf:bind id=ID-prawna-bind" ref=ID-prawna" name=ID-prawna" 

relevant=I$D!=l"/> 
<xf:bind id="d-pesel-bind" ref="d-pesel" name="d-pesel" 

type=loso:PESELTyp"/> 

<xf:bind id="d-tel-bind" ref="d-tel" name="d-tel"/> 
<xf:bind id="d-mail-bind" ref="d-mail" name="d-mail" 

type=ladr:EmailTyp"/> 
<xf:bind id="e-miejsc-bind" ref="e-miejsc" name="e-miejsc"/> 
<xf:bind id="e-poczta-bind" ref="e-poczta" name="e-poczta"/> 
<xf:bind id="f-miejsc-bind" ref="f-miejsc" name="f-miejsc"/> 
<xf:bind id="f-poczta-bind" ref="f-poczta" name="f-poczta"/> 
<xf:bind id="b-data-bind" ref="b-data" name="b-data" 

type="xs:date" relevant=I$B=2"/> 
<xf:bind id=IID17-bind" ref=IID17" name=IID17"/> 
<xf:bind id="g-osoby-bind" ref="g-osoby" name="g-osoby" 

type="xs:integer" 
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required="true()"/> 

<xf:bind id="ID19-bind" ref="ID19" name="ID19"/> 
<xf:bind id="ID20-bind" ref="ID20" name="ID20"/> 
<xf:bind id="Hl-bind" ref="Hl" name="Hl"/> 

<xf:bind id="H2-bind" ref="H2" name="H2"/> 

<xf:bind id="ID23-bind" ref="ID23" name="ID23"/> 

<xf:bind id="ID24-bind" ref="ID24" name="ID24"/> 
<xf:bind id="ID25-bind" ref="ID25" name="ID25"/> 

<xf:bind id="ID27-bind" ref="ID27" name="ID27" 
relevant="$g-osoby&lt;6"/> 

<xf:bind id="ID28-bind" ref="ID28" name="ID28" 

relevant="$g-osoby&gt;5"/> 

<xf:bind id="Il-sel-bind" ref="Il-sel" name="Il-sel" 

readonly="l" relevant="$g-osoby&lt;6" 

type="xs:double"/> 

<xf:bind id="Il-nosel-bind" ref="Il-nosel" name="Il-nosel" 
readonly="l" 

relevant="$g-osoby&lt;6" 

type="xs:double"/> 
<xf:bind id="I2-sel-bind" ref="I2-sel" name="I2-sel" 

readonly="l" relevant="$g-osoby&gt;5" 
type="xs:double"/> 

<xf:bind id="I2-nosel-bind" ref="I2-nosel" name="I2-nosel" 
readonly="l" 

relevant="$g-osoby&gt;5" 
type="xs:double"/> 

<xf:bind id="I-ilosc-bind" ref="I-ilosc" name="I-ilosc" 
type="xs:double"/> 

<xf:bind id="I-stawka-bind" ref="I-stawka" name="I-stawka" 
type="xs:double"/> 

<xf:bind id="I-suma-bind" ref="I-suma" name="I-suma" 

calculate="concat($I-ilosc * $I-stawka, 'zł')" /> 
<xf:bind id="ID35-bind" ref="ID35" name="ID35"/> 

</xf:bind> 


</xf:bind> 


<!-- Metadata --> 

<xf:instance xxf:readonly="true" id="fr-form-metadata"> 

<metadata> 

<application-name>03_deklaracja_odpady_2016_06</application-name> 

<form-name>03_deklaracja_odpady_2016_06</form-name> 
<title xml:lang="pl">Deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi</title> 
<description xml:lang="pl">wersja 0.91.06.2016</description> 

</metadata> 
</xf:instance> 

<!-- Attachments --> 

<xf:instance id="fr-form-attachments"> 


<attachments> 
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form-xml 
<css mediatype="text/css" filename='II' size=""/> 
<pdf mediatype="application/pdf" filename="" size=""/> 

</attachments> 
</xf:instance> 


<!-- AlI form resources --> 

<!-- Don't make readonly by default in case a service modifies the 


resources --> 
<xf:instance id="fr-form-resources" xxf:readonly="false"> 

<resources> 
<resource xml:lang="pl"> 

<head-a> 
<label>&lt;B&gt;A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI&lt;/&lt;B&gt;</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</head-a> 
<B> 

<label>&lt;b&gt;B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI&lt;/b&gt;</label> 

<hint/> 
<help/> 
<alert/> 
<item> 

<label>Pierwsza deklaracja</label> 
<value>l</value> 

<litem> 
<item> 

<label>Korekta/zmiana z dn.</label> 
<value>2</value> 

<litem> 
</B> 
<b-data> 

<label/> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</b-data> 
<C> 

<label>&lt;b&gt;C. SKŁADAJĄCY 
DEKLARACJĘ&lt;/b&gt;</label> 

<hint/> 
<help/> 
<alert/> 
<item> 

<label>WŁAŚCICIEL</label> 
<value>l</value> 

<litem> 
<item> 

<label>WSPÓŁWŁAŚCICIEL</label> 
<value>2</value> 
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<litem> 
<item> 

<label>UŻVTKOWNIK WIECZVSTY</label> 
<value>3</value> 

<litem> 
<item> 

<label>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA 
POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU</label> 

<value>4</value> 
<litem> 
<item> 

<label>INNY PODMIOT WŁADAJĄCY 
NIERUCHOMOŚCIĄ</label> 

<value>S</value> 
<litem> 

</C> 
<D> 

<label>&lt;B&gt;D.DANE SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ&lt;/B&gt;</label> 

<hint/> 
<helpl> 
<alert/> 
<item> 

<label>OSOBA FIZYCZNA</label> 
<value>l</value> 

<litem> 
<item> 

<label>OSOBA PRAWNA</label> 
<value>2</value> 

<litem> 
<item> 

<label>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</label> 

<value>3</value> 
<litem> 

<ID> 
<D-fiz> 

<label>&lt;b&gt;IMIĘ I NAZWISKO&lt;/b&gt;</label> 
<hint>dot. osób fizycznych</hint> 
<helpl> 
<alert/> 

</D-fiz> 
<D-prawna> 

<label>&lt;b&gt;PEŁNA NAZWA&lt;/b&gt;</label> 
<hint>dot. osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych</hint> 
<helpl> 
<alert/> 

<ID-prawna> 
<d-pesel> 

<label>&lt;B&gt;PESEL&lt;/B&gt;</label> 
<hint/> 
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<help/> 
<alert>Niepoprawny numer PESEL</alert> 

</d-pesel> 
<d-tel> 

<label>&lt;B&gt;tel. kontaktowy&lt;/B&gt;</label> 

<hint/> 

<help/> 

<alert/> 


<Id-tel> 
<d-mail> 

<label>&lt;B&gt;adres e-mail&lt;/B&gt;</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert>wprowadź poprawny adres poczty 

elektronicznej</alert> 
<Id-mail> 
<e-miejsc> 

<label>&lt;b&gt;E.ADRES 
ZAMIESZKANIA&lt;/b&gt;</label> 

<hint>miejscowość, nr domu</hint> 
<help/> 
<alert/> 

<le-miejsc> 
<e-poczta> 

<label>&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;</label> 
<hint>kod pocztowy, poczta</hint> 
<help/> 
<alert/> 

<le-poczta> 
<f-miejsc> 

<label>&lt;b&gt;F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOM.&lt;/b&gt;</label> 

<hint>miejscowość, nr domu</hint> 
<help/> 
<alert/> 

</f-miejsc> 
<f-poczta> 

<label>&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;</label> 
<hint>kod pocztowy, poczta</hint> 
<help/> 
<alert/> 

</f-poczta> 
<ID17> 

<label>&lt;B&gt;G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ&lt;/B&gt;</label> 

<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</ID17> 
<g-osoby> 

<label>Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
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zamieszkuje:</label> 

<hint>należy podać faktyczną liczbę osób 
zamieszkałych na terenie nieruchomości wskazanej w części F</hint> 

<help/> 
<alert/> 

</g-osoby> 
<ID19> 

<label/> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</ID19> 
<ID20> 

<label>&lt;b&gt;H. OŚWIADCZENIE&lt;/b&gt;</label> 

<hint/> 

<help/> 

<alert/> 


</ID20> 
<Hl> 

<label>OświadczamJ ze na terenie nieruchomości 
odpady są zbierane i gromadzone w sposób:</label> 

<hint/> 
<help/> 
<alert/> 
<item> 

<label>SELEKTYWNY</label> 
<value>l</value> 

<litem> 
<item> 

<label>NIESELEKTYWNY</label> 
<value>2</value> 

<litem> 
</H1> 
<H2> 

<label>OświadczamJ że odpady "zielone" poddawane są 
kompostowaniu na terenie nieruchomości</label> 

<hint/> 
<help/> 
<alert/> 
<item> 

<label>TAK</label> 
<value>l</value> 

<litem> 
<item> 

<label>NIE</label> 
<value>2</value> 

<litem> 
</H2> 

<ID23> 


<label>&lt;b&gt;I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI&lt;/b&gt;</label> 

<hint/> 
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<help/> 
<alert/> 

</1023> 
<1024> 

<label>&lt;b&gt;I.l. GOY LICZBA MIESZKAŃCÓW W 
GOPOOARSTWIE OOMOWYM JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA 5&lt;/b&gt;</label> 

<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</1024> 
<1025> 

<label>&lt;b&gt;I.2. GOY LICZBA MIESZKAŃCÓW W 
GOSPOOARSTWIE OOMOWYM PRZEKRACZA 5&lt;/b&gt;</label> 

<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</1025> 
<1027> 

<label>Stawka opłaty za jedną osobę wynosi:</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</1027> 
<1028> 

<label>Stawka opłaty za gospodarstwo domowe 
wynosi:</label> 

<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</1028> 
<Il-sel> 

<label>l. Selektywne zbieranie</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</Il-sel> 
<I2-sel> 

<label>l. Selektywne zbieranie</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</I2-sel> 
<Il-nosel> 

<label>2. Nieselektywne zbieranie</label> 

<hint/> 

<help/> 

<alert/> 


</Il-nosel> 
<I2-nosel> 

<label>2. Nieselektywne zbieranie</label> 

<hint/> 

<help/> 
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<alert/> 

</I2-nosel> 

<I-ilosc> 

<label>Ilość osób lub il. gosp. domowych</label> 

<hint/> 

<help/> 

<alert/> 

</I-ilosc> 

<I-stawka> 

<label>stawka opłaty</label> 

<hint/> 

<help/> 

<alert/> 

</I-stawka> 

<I-suma> 

<label>suma</label> 

<hint/> 

<help/> 

<alert/> 

</I-suma> 

<ID35> 

<label>Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosi</label> 

<hint/> 

<help/> 

<alert/> 

</ID35> 

<section-l> 

<label/> 

<help/> 

</section-l> 

</resource> 


</resources> 


</xf:instance> 


<!-- utility instances for services --> 

<xf:instance id="fr-service-request-instance" 

xxf:exclude-result-prefixes="#all"> 

<request/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="fr-service-response-instance" 

xxf:exclude-result-prefixes="#all"> 

<response/> 

</xf:instance> 

</xf:model> 


</xh:head> 


<xh:body> 


<fr:view> 


<fr:body xmlns:xbl=lhttp://www.w3.org/ns/xbl" 
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xmlns:dataModel="java:org.orbeon.oxf.fb.DataModel" 

xmlns:oxf= .. http://www.orbeon.com/oxf/processors .. 

xmlns:p= .. http://www.orbeon.com/oxf/pipeline .. > 

<fr:section id="section-l-control" bind="section-l-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/section-l/1abel"/> 

<xf:help ref="$form-resources/section-l/help"/> 

<fr:grid> 

<xh:tr> 

<xh:td> 

<xf:input id="head-a-control" 

bind="head-a-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/head-a/label" 

mediatype="text/html"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/head-a/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/head-a/help"/> 

<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 

</xh:td> 

<xh:td/> 

</xh:tr> 

<xh:tr> 

<xh:td> 

<xf:selectl id="B-control" appearance="full" 

bind="B-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/B/label" 

mediatype="text/html"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/B/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/B/help"/> 

<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

<xf:itemset ref="$form-resources/B/item"> 

<xf:label ref="label"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:selectl> 

</xh:td> 
<xh:td> 

<xf:input id="b-data-control" 

bind="b-data-bind"> 
<xf:label 

ref="$form-resources/b-data/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/b-data/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/b-data/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 
</xh:td> 

</xh:tr> 
<xh:tr> 

<xh:td> 

<xf:selectl id="(-control" appearance="full" 
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bind="C-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/C/label" 
mediatype="text/html"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/C/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/C/help"/> 

<xf:alert 
ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

<xf:itemset ref="$form-resources/C/item"> 

<xf:label ref="label"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 
</xh:td> 

<xh:td/> 

</xh:tr> 

<xh:tr> 

<xh:td> 

<xf:select1 id="D-control" appearance="full" 
bind="D-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/D/label" 
mediatype="text/html"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/D/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/D/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

<xf:itemset ref="$form-resources/D/item"> 

<xf:label ref="label"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 
</xh:td> 

<xh:td/> 

</xh:tr> 

<xh:tr> 

<xh:td> 
<xf:input id="D-fiz-control" bind="D-fiz-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/D-fiz/label" 

mediatype="text/html"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/D-fiz/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/D-fiz/help"/> 

<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 

</xh:td> 

<xh:td> 
<xf:input id="D-prawna-control" 

bind="D-prawna-bind"> 

<xf:label 

ref="$form-resources/D-prawna/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint 

ref="$form-resources/D-prawna/hint"/> 

<xf:help 
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ref="$form-resources/D-prawna/help"/> 

<xf:alert 
ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 

</xh:td> 
</xh:tr> 
<xh:tr> 

<xh:td> 
<xf:input id="d-pesel-control" 

bind="d-pesel-bind"> 
<xf:label 

ref="$form-resources/d-pesel/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint 

ref="$form-resources/d-pesel/hint"/> 
<xf:help 

ref="$form-resources/d-pesel/help"/> 

<xf:alert 

ref="$form-resources/d-pesel/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 
<xh:td/> 

</xh:tr> 

<xh:tr> 

<xh:td> 
<xf:input id="d-tel-control" bind="d-tel-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/d-tel/label" 

mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/d-tel/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/d-tel/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 

<xh:td> 
<xf:input id="d-mail-control" 

bind="d-mail-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/d-mail/label" 

mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/d-mail/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/d-mail/help"/> 

<xf:alert 

ref="$form-resources/d-mail/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 
</xh:tr> 
<xh:tr> 

<xh:td> 
<xf:input id="e-miejsc-control" 

bind="e-miejsc-bind"> 
<xf:label 

ref="$form-resources/e-miejsc/label" mediatype="text/html"/> 

<xf:hint 
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ref=lI$form-resources/e-miejsc/hintll /> 
<xf:help 

ref=lI$form-resources/e-miejsc/helpll /> 
<xf:alert 

ref=lI$fr-resources/detail/labels/alertll /> 
</xf:input> 

</xh:td> 
<xh:td> 

<xf:input id=lIe-poczta-controlll 
bind=lIe-poczta-bindll > 

<xf:label 
ref=lI$form-resources/e-poczta/labelll mediatype=lItext/htmlll /> 

<xf:hint 

ref=lI$form-resources/e-poczta/hintll /> 
<xf:help 

ref=lI$form-resources/e-poczta/helpll /> 
<xf:alert 

ref=lI$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 
</xh:tr> 
<xh:tr> 

<xh:td> 
<xf:input id="f-miejsc-control" 

bind="f-miejsc-bind"> 
<xf:label 

ref="$form-resources/f-miejsc/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint 

ref="$form-resources/f-miejsc/hint"/> 
<xf:help 

ref="$form-resources/f-miejsc/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 
<xh:td> 

<xf:input id="f-poczta-control" 

bind="f-poczta-bind"> 
<xf:label 

ref="$form-resources/f-poczta/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint 

ref="$form-resources/f-poczta/hint"/> 
<xf:help 

ref="$form-resources/f-poczta/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 
</xh:tr> 
<xh:tr> 

<xh:td> 
<xf:output id="ID17-control" bind="ID17-bind"> 
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<xf:label ref="$form-resources/ID17/1abel" 

mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/ID17/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/ID17/help"/> 

<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:output> 

</xh:td> 

<xh:td/> 

</xh:tr> 
<xh:tr> 

<xh:td> 

<xf:input id="g-osoby-control" 

bind="g-osoby-bind"> 
<xf:label 

ref="$form-resources/g-osoby/label"/> 

<xf:hint 

ref="$form-resources/g-osoby/hint"/> 
<xf:help 

ref="$form-resources/g-osoby/help"/> 

<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 

<xh:td> 
<xf:output id="ID19-control" bind="ID19-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/ID19/1abel"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/ID19/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/ID19/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:output> 

</xh:td> 

</xh:tr> 

<xh:tr> 
<xh:td> 

<xf:output id="ID20-control" bind="ID20-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/ID20/1abel" 

mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/ID20/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/ID20/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:output> 

</xh:td> 
<xh:td/> 

</xh:tr> 
<xh:tr> 

<xh:td> 
<xf:select1 id="H1-control" appearance="full" 

bind="H1-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/H1/1abel"/> 
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<xf:hint ref="$form-resources/H1/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/H1/help"/> 

<xf:alert 
ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

<xf:itemset ref="$form-resources/H1/item"> 

<xf:label ref="label"/> 
<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 
</xf:select1> 

</xh:td> 

<xh:td> 

<xf:select1 id="H2-control" appearance="full" 
bind="H2-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/H2/1abel"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/H2/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/H2/help"/> 

<xf:alert 
ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

<xf:itemset ref="$form-resources/H2/item"> 

<xf:label ref="label"/> 
<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 
</xf:select1> 

</xh:td> 

</xh:tr> 

<xh:tr> 

<xh:td> 

<xf:output id="ID23-control" bind="ID23-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/ID23/1abel" 
mediatype="text/html"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/ID23/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/ID23/help"/> 

<xf:alert 
ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:output> 

</xh:td> 

<xh:td/> 

</xh:tr> 

<xh:tr> 

<xh:td> 

<xf:output id="ID24-control" bind="ID24-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/ID24/1abel" 
mediatype="text/html"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/ID24/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/ID24/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:output> 

</xh:td> 

<xh:td> 

<xf:output id="ID25-control" bind="ID25-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/ID25/1abel" 
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mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref=l$form-resources/ID25/hint"/> 

<xf:help ref=l$form-resources/ID25/help"/> 

<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:output> 

</xh:td> 

</xh:tr> 

<xh:tr> 

<xh:td> 

<xf:output id=IID27-control" bind=IID27-bind"> 

<xf:label ref=l$form-resources/ID27/1abel"/> 

<xf:hint ref=l$form-resources/ID27/hint"/> 

<xf:help ref=l$form-resources/ID27/help"/> 

<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:output> 

</xh:td> 

<xh:td> 

<xf:output id=IID28-control" bind=IID28-bind"> 

<xf:label ref=l$form-resources/ID28/1abel"/> 

<xf:hint ref=l$form-resources/ID28/hint"/> 

<xf:help ref=l$form-resources/ID28/help"/> 

<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:output> 

</xh:td> 

</xh:tr> 

<xh:tr> 

<xh:td> 

<xf:input id=II1-sel-control" 

bind=II1-sel-bind"> 

<xf:label 

ref=l$form-resources/l1-sel/label"/> 

<xf:hint ref=l$form-resources/l1-sel/hint"/> 

<xf:help ref=l$form-resources/l1-sel/help"/> 

<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 

</xh:td> 

<xh:td> 

<xf:input id=II2-sel-control" 
bind=II2-sel-bind"> 

<xf:label 

ref=l$form-resources/I2-sel/label"/> 

<xf:hint ref=l$form-resources/I2-sel/hint"/> 

<xf:help ref=l$form-resources/I2-sel/help"/> 

<xf:alert 
ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 

</xh:td> 
</xh:tr> 
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<xh:tr> 
<xh:td> 

<xf:input id="I1-nosel-control" 
bind="I1-nosel-bind"> 

<xf:label 
ref="$form-resources/l1-nosel/label"/> 

<xf:hint 

ref="$form-resources/l1-nosel/hint"/> 
<xf:help 

ref="$form-resources/l1-nosel/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 
<xh:td> 

<xf:input id="I2-nosel-control" 

bind="I2-nosel-bind"> 
<xf:label 

ref="$form-resources/I2-nosel/label"/> 
<xf:hint 

ref="$form-resources/I2-nosel/hint"/> 
<xf:help 

ref="$form-resources/I2-nosel/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 

</xh:tr> 
</fr:grid> 
<fr:grid> 

<xh:tr> 
<xh:td> 

<xf:input id="I-ilosc-control" 

bind="I-ilosc-bind"> 
<xf:label 

ref="$form-resources/I-ilosc/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/I-ilosc/hint" 

mediatype="text/html"/> 
<xf:help 

ref="$form-resources/I-ilosc/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 
<xh:td> 

<xf:input id="I-stawka-control" 

bind=" I -stawka -bind" > . 
<xf:label 

ref="$form-resources/I-stawka/label"/> 
<xf:hint 

ref="$form-resources/I-stawka/hint"/> 
<xf:help 
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ref="$form-resources/I-stawka/help"/> 

<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 

<xh:td> 

<xf:input id=II-suma-control" 

bind=II-suma-bind"> 
<xf:label 

ref="$form-resources/I-suma/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/I-suma/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/I-suma/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 

</xh:tr> 

</fr:grid> 
<fr:grid> 

<xh:tr> 
<xh:td> 

<xf:input id=IID35-control" bind=IID35-bind"> 
<xf:label ref=l$form-resources/ID35/1abel"/> 
<xf:hint ref=l$form-resources/ID35/hint"/> 
<xf:help ref=l$form-resources/ID35/help"/> 
<xf:alert 

ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:input> 

</xh:td> 
<xh:td/> 

</xh:tr> 
</fr:grid> 

</fr:section> 
</fr:body> 

</fr:view> 
</xh:body> 

</xh:html> 

tJł1  
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr XVII/85/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej 

Podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest z wejściem w życie 

z dniem 1 lutego 2015 r., ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87). 

Na mocy zmienionego art. 6m i 6n gmina zobowiązana jest dostosować wzór deklaracji do 

nowych przepisów. Uchwały podjęte na mocy zmIenIonego przepisu tracą moc po 

18 miesiącach do wejścia w życie nowelizacji. 

W związku z powyższym został opracowany nowy wzór deklaracj i o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy uwzględnia konieczność 

zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 

składana przez właścicieli nieruchomości i zawiera informację niezbędne do określenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym informacje dotyczące 

sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, iż stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego. Deklaracja zawiera informację o telminach i miejscu składania deklaracji, 

warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków kOInunikacji elektronicznej, 

w szczególności: 

a) ich format elektroniczny oraz układ infolmacji i powiązań między nimi zgodnie 

z przepisami o infolmatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków konlllnikacj i elektronicznej, 

c) rodząje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

Rada Gminy w przedmiotowej uchwale, może określić wykaz dokumentów 

potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami kOlTIWlalnynli. 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami konlunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zrunieszkują 

mieszkańcy jest aktem prawa miejscowego oraz stanowi podstawę do prowadzenia 

kolejnych działań dążących do realizacji celu określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 



Leon Pytel 

.-

. . . . 

Podjęcie nlnIeJszeJ uchwały nla ogromne znaczenIe dla prawidłowego 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, gdyż złożona przez właściciela 

nieruchomości deklaracja w przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

konlunalnymi stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucy'jnego. 

PRZEWODNICZĄCY 
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