
UCHWAŁA NR XXIV/152/16
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze 
Gminy Stronie Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości  zamieszkałych – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim:

1) osobiście lub pocztą;

2) w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP

4. Ustala się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie 
kwalifikowanego  podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePuap (po uprzednim założeniu 
konta na e-PUAP skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej).

2. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu w formie dokumentu elektronicznego:

1) deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

2) akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, DOCX, RTF, ;

b) GIF, TIF, BMP, JPG;

c) PDF;

3. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 
przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały i 
dołączenie deklaracji  jako załącznik na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej http://www.epuap.gov.pl. 

5. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez 
odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) domy dziecka,

b) zakłady karne,

c) placówki opieki zdrowotnej,

d) jednostki wojskowe,

e) szkoły ponadgimazjalne, policealne  i uczelnie wyższe w przypadku młodzieży uczącej się w systemie 
dziennym, zamieszkującej poza gminą,

f) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,

2) poświadczenie zamieszkania np. czasowe zameldowanie w innym miejscu w kraju lub zagranicą,

3) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie,
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4) inne dokumenty potwierdzające stan faktyczny np. oświadczenie właściciela nieruchomości, kserokopia prawa 
jazdy - inne niż polskie, rachunki za wodę, energię, śmieci uiszczane w innym miejscu zamieszkania itp.,

5) uchwałę o powołaniu/wyborze zarządu lub umowę w przypadku, gdy sposób zarządu został określony w 
trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1892)

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim w terminie:

1) 14 dni – od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia 
wysokości opłaty lub w przypadku zmiany ilości odpadów na danej nieruchomości, od dnia nastąpienia tej 
zmiany,

2) 14 dni – od daty zaistnienia zmiany danych określonych w deklaracji, będących podstawą do ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 4. Traci moc uchwała nr II/7/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ryszard Wiktor
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Nr ewidencyjny 

 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr XXIV/152/16 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z dnia 27 czerwca 2016 r. 

DO-1 
DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODP ADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI 
na których zamieszkują mieszkańcy 

Podstawa 
prawna  

Składający  

 

 

Termin  
składania  

Miejsce  
składania  

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 250)  

Właściciele nieruchomości przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz inne podmioty władające nieruchomością oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
innych podmiotów władających nieruchomością. 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  

A. ORGAN WŁA ŚCIWY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  
 Burmistrz Stronia Śląskiego, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

□  Pierwsza deklaracja  od .............................................................................(miesiąc, rok)                                      

□  Nowa deklaracja 1) (zmiana dotychczasowej) od ......................................(miesiąc, rok) 

□  Korekta deklaracji 2) od .............................................................................(miesiąc rok) 
W razie korekty deklaracji proszę podać uzasadnienie:...................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 

C. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ - właściciel  

□ - współwłaściciel  

□ - zarządca nieruchomości wspólnej  

□ - użytkownik wieczysty  

□ - najemca, dzierżawca 

□ - inny podmiot …… 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę  

D.1 OSOBY FIZYCZNE 
NAZWISKO IMIĘ 

PESEL 
 

TELEFON/ADRES E-MAIL 

D.2 POZOSTAŁE PODMIOTY  
NAZWA PEŁNA NAZWA SKRÓCONA 

NR KRS/NIP 

NR TELEFONU/ADRES E-MAIL 

Osoby upoważnione do reprezentowania: 
………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………….podstawa umocowania………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………...…………… 
………………………………………….podstawa umocowania………………………………………...…….. 
Sposób reprezentacji …………………………………………………………………………………………… 
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F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJ Ę 

…………………………… 
(miejscowość i data) 

………………………………. 
(czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE  
 
Pouczenie:  
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.). 
Objaśnienia do deklaracji: 
1) Nowa deklaracja – dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wysokość kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od nieruchomości ( m.in. zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami, itd.) skutkujący dla 
miesiąca bieżącego lub dla  przyszłych miesięcy. Zgodnie z art. 6 m Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 250) termin złożenia nowej deklaracji wynosi 14 dni od nastąpienia zmiany. 

2) Korekta deklaracji  – koryguje uprzednio złożoną deklarację, która została błędnie sporządzona. Właścicielowi 
nieruchomości przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r  poz. 613 ze zm.)   
3)Stawka opłaty została określona właściwa uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  w sprawie metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
    W części E 1 zawierającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć stawkę za 
zadeklarowany przez siebie sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez liczbę osób zamieszkujących wskazaną 
nieruchomość i wpisać wysokość opłaty,  następnie pomnożyć przez 2, ponieważ opłata jest wnoszona za dwa miesiące z 
góry. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie 
z art. 6o cytowanej ustawy w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 
 

          v 2016 

D.3 ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY  
KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 

D.4 ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres z D.3.  
KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 
 

ULICA  NR DOMU NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 

D.5 DANE NIERUCHOMO ŚCI  -  na której powstają odpady komunalne  
ULICA  NR DOMU  NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  
 

KOD POCZTOWY  POCZTA  

NUMER DZIAŁKI  

Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

□ - selektywny                                                 □ - zmieszany 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E. 1 Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
1. Wg ewidencji dostępnej w zasobach urzędu na terenie w/w nieruchomości zameldowanych jest ……osób. 
2. Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklaruję, 
że na terenie nieruchomości wskazanej w części D 5 niniejszej deklaracji faktycznie zamieszkuje 
…………………..(należy podać liczbę mieszkańców.) 
WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNAL NYMI 3 

………………… 
(liczba mieszkańców) 

X …………………………………………….. 
(miesięczna stawka opłaty określona w Uchwale) 

= …………………………………….. 
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

Wysokość opłaty dwumiesięcznej  

 

Id: 7E3230DD-4D24-4F5A-9FFE-7E8D83913012. Podpisany Strona 2



Nr ewidencyjny 

 

Załącznik  
do Uchwały  nr XXIV/152/16 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z dnia 27 czerwca 2016r. 

DO-2 
DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODP ADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁA ŚCICIELI NIERUCHMO ŚCI  
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

oraz nieruchomości mieszanych 

Osoby upoważnione do reprezentowania: 
………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………….podstawa umocowania………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………...……………… 
………………………………………….podstawa umocowania………………………………………...…….. 
Sposób reprezentacji …………………………………………………………………………………………… 

Podstawa 
prawna  

Składający  

 

 

Termin  
składania  

Miejsce  
składania  

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.250)  

Właściciele nieruchomości przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz inne podmioty władające nieruchomością oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
innych podmiotów władających nieruchomością. 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  

A. ORGAN WŁA ŚCIWY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

Burmistrz Stronia Śląskiego, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI ( okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji) 

□  Pierwsza deklaracja  od .............................................................................(miesiąc, rok)                                      

□  Nowa deklaracja 1) (zmiana dotychczasowej) od ......................................(miesiąc, rok) 

□  Korekta deklaracji 2) od .............................................................................(miesiąc rok) 
W razie korekty deklaracji proszę podać uzasadnienie:...................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 

C. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ - właściciel  
□ - współwłaściciel  
□ - zarządca nieruchomości wspólnej  

□ - użytkownik wieczysty  
□ - najemca, dzierżawca 
□ - inny podmiot …… 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę  

D.1 OSOBY FIZYCZNE 
NAZWISKO 
 

IMIĘ 

PESEL 
 

TELEFON/ADRES E-MAIL 

D.2 POZOSTAŁE PODMIOTY  
NAZWA PEŁNA NAZWA SKRÓCONA 

NR KRS/NIP 

NR TELEFONU/ADRES E-MAIL 
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D.3 ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY  
KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA  ULICA NR DOMU NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

D.4 ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli inny, niż adres z D.3.  
KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 
 

ULICA  NR DOMU NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 

D.5 DANE NIERUCHOMO ŚCI  -  na której powstają odpady komunalne  
ULICA  NR DOMU  NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  
 

KOD POCZTOWY  POCZTA  

NUMER DZIAŁKI   
Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:  

□ - selektywny                                                          □ - zmieszany 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3) 

E.1 . Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
1. Wg ewidencji dostępnej w zasobach urzędu na terenie w/w nieruchomości zameldowanych jest ……osób. 
2. Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklaruję, 
że na terenie nieruchomości wskazanej w części D 5 niniejszej deklaracji faktycznie 
zamieszkuje…………………..(należy podać liczbę mieszkańców.) 
 
WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNAL NYMI  

………………… 
(liczba mieszkańców) 

X …………………………………………….. 
(miesięczna stawka opłaty określona w Uchwale) 

= …………………………………….. 
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

Wysokość opłaty dwumiesięcznej  

 

E 2. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁAT – dla nieruchomo ści, na których nie zamieszkują 
mieszańcy, a powstają odpady komunalne 

Prowadzę następujący rodzaj działalności ……………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……w ramach której średnio na dzień: 
1) Jest zatrudnionych pracowników …………………..  
2) W szkole uczy się uczniów…………………………. 
3) W żłobku/przedszkolu przebywa dzieci ……………  
4) Lokal handlowy ma powierzchnię ………………… m2  
5) Lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych …………………..  
6) W szpitalu/hotelu/pensjonacie itp. znajduje się łóżek ………………..  
7) Znajduje się ogródków działkowych …………………..  
8) Na cmentarzu znajduje się grobów …………………  
9) Ilość stanowisk handlowych na targowisku …………………………  

Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

□ - selektywny                                                     □ - zmieszany 

Działalność gospodarczą prowadzę: 
□ - w miejscu zamieszkania                                          □ - poza miejscem zamieszkania 
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E. 3 WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KO MUNALNYMI – dla 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy (pozycja dotyczy również właścicieli domków 
letniskowych oraz nieruchomości zamieszkałych czasowo)  
1……………………… 
(miesięczna liczba pojemników 80l) 

X ……………. 
(stawka opłaty) 

= ………………………………… zł 
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

2………………………. 
(miesięczna liczba pojemników 120l) 

X ……………. 
(stawka opłaty) 

= ………………………………… zł 
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

3………………………. 
(miesięczna liczba pojemników 240l) 

X ……………. 
(stawka opłaty) 

= ………………………………… zł 
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

4………………………. 
(miesięczna liczba pojemników 1100l) 

X ……………. 
(stawka opłaty) 

= …………………………………zł. 
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosi łącznie  

…………………………………….. 
(należy wpisać sumę z pozycji 1 - 4) 

Wysokość opłaty dwumiesięcznej   
 

E.4 Dotyczy właścicieli nieruchomości, których nieruchomość stanowi po części nieruchomość 
zamieszkałą jak i niezamieszkałą. 
Należy zsumować opłaty o których mowa w części E 1………………i E 3………………….. 
Wysokość opłaty dwumiesięcznej wynosi ……………………… 
F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJ Ę 
 
…………………………… 
(miejscowość i data) 

………………………………. 
(czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE 
 
 
 
 
Pouczenie:  
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.). 
Objaśnienia do deklaracji: 
1) Nowa deklaracja – dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wysokość kwoty opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od nieruchomości ( m.in. zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami, itd.) 
skutkujący dla miesiąca bieżącego lub dla  przyszłych miesięcy. Zgodnie z art. 6 m Ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 250) termin złożenia nowej deklaracji wynosi 14 dni od nastąpienia 
zmiany. 

2) Korekta deklaracji  – koryguje uprzednio złożoną deklarację, która została błędnie sporządzona. Właścicielowi 
nieruchomości przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r  poz. 613 ze zm.)   
3)Stawka opłaty została określona właściwa uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

    W części E 1 zawierającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć stawkę za 
zadeklarowany przez siebie sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez liczbę osób zamieszkujących wskazaną 
nieruchomość i wpisać wysokość opłaty,  następnie pomnożyć przez 2, ponieważ opłata jest wnoszona za dwa miesiące z 
góry. W części E 3 zawierającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć stawkę 
za zadeklarowany przez siebie sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez liczbę zadeklarowanych pojemników i 
wpisać wysokość opłaty,  następnie pomnożyć przez 2, ponieważ opłata jest wnoszona za dwa miesiące z góry.   
   Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o 
cytowanej ustawy w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 250) rada miejska uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi w
drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1 ) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości, odejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, uchwała zawiera także informację o
terminach i miejscu składania deklaracji;

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczne, w szczególności:

a)  ich format elektroniczny;

b)  sposób ich przesłania za pomocą komunikacji elektronicznej;

c)  rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska Stronia śląskiego podjęła uchwałę, która określa wzór deklaracji,
zawierający m. in. informację o terminach i miejscu jej składania, objaśnienia dotyczące sposobu jej
wypełnienia, pouczenie oraz sposób składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.

Uchwała zawiera informacje o terminach i miejscu składania deklaracji, wykaz dokumentów
potwierdzających dane zawarte w deklaracji, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Właściciel nieruchomości podaje
w deklaracji swoje dane i adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne. W rubryce
zawierającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć stawkę za
zadeklarowany przez siebie sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez liczbę osób zamieszkujących
wskazaną nieruchomość i wpisać wysokość opłaty.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia, w którym zamieszkał na wskazanej nieruchomości
pierwszy mieszkaniec. W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia korekty
deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana ta wystąpiła.Rada Miejska w §1 ust
5 uchwały określiła wykaz dokumentów.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości 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.

Ponadto zgodnie z art. 11 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 poz. 87), część podjętych wcześniej uchwał
dotyczących gospodarki odpadami obowiązuje przez okres 18 miesięcy - t. j. do dnia 1 sierpnia 2016, dlatego
też jest zasadne podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor
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