
u C H W ALA Nr 'XXXIIJ148/14 


RADY GMINY GZY 


z dnia 7 lutego 2014 r. 


w 	 sprawie warunków i trybu skJadania 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. l 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. 2012 r., poz. 391, 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. 	 Format elektroniczny wzoru deklaracji wprowadzonej uchwałą Nr XXIII941l2 Rady Gminy 
Gzy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej (Dz. Urz. Woj. Maz. Rok 2013, poz. 1789 z dnia 13.02.2013 r.) określony jest 
w formacie formularza DOC i 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: 

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 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: DOC. 

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. 

www.epuap.gov.pl


§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

, § 6. 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

--11LOVl t.?l.It~ 
Leon -pytel <:J 

RADe 

Bogusł I Sokalski
1()1l( /4681 



-- -

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXW148/14 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 7 lutego 2014 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

A. OBO~EKZŁOŻENLADEKLARACn 

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

D PIERWSZA DEKLARACJA 

D KOREKTAI.;?MlANADANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACn 

Z DNIA DJ?-MM-RRRR I 
(dzień - miesiąc - rok) 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ t, 

NaleZy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X 

D WŁAŚCICIEL 
D WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
D U2YTKOWNIK WIECZYSTY ,
D JEDNOSTKI ORGAN!ZACYJNE I OSOBY POSIADAJĄCE NIERUCHOMOSCI W 

ZARZĄDZIE LUB U2YTKOWANIU 
D INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄI) 

C. DANE SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
-""-

Osoba fizyczna D 
Osoba prawna D 
Jednostka organizacyjna D 

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

I 
.

D. ADRESZAMlESZKANIA 
-

~, 

tł: :1-~~ 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NAKTOREJ POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUN,ALNE 

, ,1. 

2. 

3. 

4. G_ 



E. OSWIADCZENIE SKŁADAJ GĘGODEKLARA~JE 

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

I :gospodarstw domowych2 
: 

( liczba gospodarstw domowych)' 

*- należy podać liczbę gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości w każdym lokalu 
mieszkalnym i budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

G. OSWIADCZENIE 

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

D SELEKTYWNY * 
D NIESELEKTYWNY ** 
·papier , metal, tworzywa sztuczne, szklo opakowania wielomaterialowe, tekstylia, makulatura, odpady nie ulegające biodegradacji 

•• odpady komunalne nie poddane segregacj i 

Należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X 

H. OBLICZENIE WYSOKOSCI MIESIĘCZNEJ OPLATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty wynosi: 

1. selektywne zbieranie 20,00 zł. 
2. nieselek ne zbieranie 30,00 zł. 

Wyliczenie miesięcznej o łaty za gospodarowanie od adami komunalnymi: 

x 
(liczba gospodarstw domowych)x(stawka opłaty od jednego gospodarstwa domowego); (iloczyn liczby gospodarstw domowych i stawki 
opłaty) 

Miesięczna o ata za gos odarowanie odQadami komunaln)'mi wynosi I zł.-- - '-_. 

(słownie: ) 
Oświadczam, że odpady biodegradowalne są poddawane kompostowaniu na terenie nieruchomości 

l . PODPIS SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I 
OSOBY REEREZENTUJ CEJ SKLADAJ CEGO DEKLARAC 

Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 
niezgodnych z rzeczywistością3) 

PRZEWODNICZĄCY 
Pv\OY 

JelOYI ~4eIL 
Leon Pytel 



OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA DEKLARACJI 

1) Przyjmuje się, że w rozumieniu us~wy 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. 

2) 	 Gospodarstwo domowe - rozumie się przez to zespół osób spokrewnionych lub 
nie spokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. 

POUCZENIE: 

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 


w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późno zm.), 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.l954 z późno 
zm.). 

PRZE WOONtCZĄCY 

RADY 

~M r,qtel 

Leon -ryteJ<' 



Zalącznik Nr 2 
. do Uchwały Nr XXXIU148/!4 

Rady Gminy Gzy 
z dnia 7 lutego 2014 r. 

Układ informacji i powiązań między nimi. 

A. OBOWIĄZEK ZŁożENIA DEKLARACJI 

• 	 [Boxl] Pole wyboru PIERWSZA DEKLARACJA - zaznaczenie, gdy deklaracja 
wypełniana jest po raz pierwszy. 

• 	 [Box2] Pole wyboru KOREKTA/ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI 
Z DNIA - zaznaczenie, gdy deklaracja jest kolejną, aktualizowaną deklaracją. 

• 	 [Editl] Pole tekstowe Z DNIA - wpisywana jest data w formacie DD-MM-ROK 
poprzednio złożonej deklaracji. Pole jest aktywne jedynie przy zaznaczony polu 
KOREKTA/ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI Z DNIA. 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

• 	 [Box3-Box7] Pola wyboru: WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK 
WIECZYSTY, JEDNOSTKi ORGANIZACYJNE I OSPBY POSIADAJĄCE 

NIERUCHOMOŚCI W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU, INNY PODMIOT 
WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczenie odpowiedniej opcji - charakteru, 
w jakim występuje składający deklarację. 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

• 	 [Box8-BoxlO] Pola wyboru: OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA 
ORGANIZACYJNA - zaznaczenie odpowiedniej opcji odpowiedniej dla składającego 
deklarację· 

• 	 [Edit2] Pole tekstowe: IMIĘ I NAZWISKO, PEŁNA NAZWA - imię i nazwisko w 
przypadku, gdy deklarację składa osoba fizyczna, wpisanie pełnej nazwy w 
przypadku, gdy deklarację składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna. 

D. ADRES ZAMIESZKANIA 

• 	 [Edit3] Pole tekstowe określające adres zapisany w sposób: "kod pocztowy, poczta, 
miejscowość, nr domu, nr lokalu. 

E. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

• 	 [Edit4-Edit7] Pola tekstowe określające adres gospodarstw domowych powstawania
odbioru odpadów komunalnych. 

F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

• 	 [Edit8] Pole tekstowe określające liczbę gospodarstw przeznaczonych do odbioru 
odpadów komunalnych. 

G. OŚWIADCZENIE 

• 	 [Boxll-Box12] Pola wyboru: SELEKTYWNY, NIESELEKTYWNY - określające typ 
odpadów. 



H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODP ADAMI 
KOMUNALNYMI 

• 	 [Text9-Edit12] Pola tekstowe: •. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI obliczane automatycznie na 
podstawie podanych wcześniej danych. 

• 	 [Box13-Box14] Pole wyboru OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY BIODEGRADOWALNE 
SĄ PODDANE KOMPOSTOWANIU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI (JAKINIE) 
oświadczenie o sposobie postępowania z odpadami biodegradowalnymi. 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENUJĄCEJ DEKLARACJĘ 

• 	 [Edit13-Edit14] Pola tekstowe: MIEJSCOWOŚĆ I DATA, PODPIS - pole 
"miejscowość i data" określa datę i miejscowość wypełnienia deklaracji, pole 
"podpis" jest nie wymagane w wypadku składania deklaracji w fonnie elektronicznej, 
przy tradycyjnym składaniu deklaracji pole należy uzupełnić własnoręcznym 

podpisem po wydruku formularza. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

~j,? ?yte<.
Leon Pytel Q 


