
UCHWAŁA NR X/90/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n i art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 j.t) i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 
i art. 42 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t) Rada Miejska w Dębicy 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/311/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012r. wprowadza się 
następujące zmiany:

1) „§ 1 otrzymuje brzmienie :

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć także 
współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmiot władający nieruchomością.

3. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Dębicy, w terminie:

1) 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości              należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, winna być złożona:

1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, lub;

2) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica lub;

3) w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą e-PUAP.

5. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o której mowa w ust. 1, jeżeli 
różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Miasta Dębica:

1) oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące osoby zameldowane na nieruchomości, 
której dotyczy deklaracja zamieszkałe pod innym adresem niż adres zameldowania ze wskazaniem miejsca 
aktualnego ich zamieszkania załącznik nr 2.

2) pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową – w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości 
przez pełnomocnika.

6. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się 
w formacie danych doc, pdf,odt,

2) deklaracja o której mowa w ust 1 ma być zgodna z opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Dębicy,

3) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz.U. Nr 130, poz 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
działalności realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz 565 z późn.zm.)„
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2) Załącznik do uchwały stanowiący wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębicy

Szczepan Mroczek
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/90/2015

Rady Miejskiej w Dębicy

z dnia 21 września 2015 r.

Oświadczenie

osoby  zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wskazujące osoby zameldowane na nieruchomości

Oświadczam, że faktyczne miejsce zamieszkania poniższych osób jest różne z miejscem zameldowania na 
pobyt stały. Świadom/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego zaświadczam, że 
dane podane w poniższym zestawieniu są zgodne z rzeczywistym stanem zamieszkania poniższych osób:

Zestawienie osób zamieszkujących poza miejsce zameldowania:
Adres Nieruchomości
Liczba osób zameldowanych
Liczba osób zamieszkałych

Imię i Nazwisko Miejsce faktyczne zamieszkania/Powód zmiany 
miejsca zamieszkania

1.

2.

3.
4.
5.

6.

..................................................................

Data i podpis składającego

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Niniejsze oświadczenie jest załącznikiem do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wypełnianym w przypadku występowania różnic w strukturze zamieszkania w stosunku do stanu 
meldunkowego na dzień wypełniania deklaracji.

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w strukturze zamieszkania wypełniający jest zobowiązany 
niezwłocznie tzn. bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Burmistrza Miasta Dębicy w formie złożenia 
oświadczenia zawierającego dane aktualne.

3. Składający oświadczenie podlega rygorowi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
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                                                        Załącznik nr 1 do uchwały X/90/2015

            Rady Miejskiej w Dębicy

             z dnia 21 września 2015

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  D1

Składający deklarację wypełnia pola białe, drukowanymi literami lub wstawia znak „X” tam gdzie jest to wymagane.

Podstawa prawna:     Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j  Dz. U. z 2013r. poz. 1399).  

Składający: Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy to  także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna  i osoba posiadająca 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmiot władający nieruchomością.

Termin składania:  14 dni od  dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
                                 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI                              
1. Organ, do którego adresowana jest deklaracja

Burmistrz Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2 , 39-200 Dębica

2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□   pierwsza deklaracja1)          □   korekta deklaracji2)          □   zmiana danych w deklaracji3) 

Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających 
wpływ na istnienie lub zakres  obowiązku uiszczania opłaty)

Rok …................................................ Miesiąc................................................ Dzień................................................................................
 
 W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę....................................................................................................

B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Nazwisko, imię (dotyczy osób fizycznych), Nazwa (dotyczy pozostałych osób) 4. Numer telefonu kontaktowego

5.  PESEL (osoby fizyczne) / NIP (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

6. Ulica 7. Nr domu 8. Nr lokalu

9.Miejscowość 10. Kod pocztowy 11. Poczta

C. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
12. Ulica 13.Nr domu 14. Nr lokalu 15.Nr działki w przypadku braku  nr domu

16. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób selektywny 

                                                       □  Tak                                                        □   Nie 

D. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C 17.

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca, wynikająca z uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty, dla zadeklarowanego w poz. 16  sposobu zbierania odpadów

18.

Wysokość miesięcznej opłaty (liczbę osób wskazaną w poz. 17 należy pomnożyć przez 
kwotę z poz. 18) 

19.

1)  W przypadku, gdy nieruchomość była zamieszkała przed 1.07.2013, należy wpisać 1.07.2013.                                      
2)  Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji.
3)  Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana stawek opłaty, zmiana liczby mieszkańców).
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E. ZAŁĄCZNIKI 
20. Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazujące osoby 
zameldowane na nieruchomości:                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                 □ Tak                                                                           □ Nie                                                                                                          
- Inne  …...............................................................................................................................................................................................      

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Składając niniejszą deklarację oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie 
danych niezgodnych z rzeczywistością.

21. Imię 22. Nazwisko

23. Data wypełnienia 24. Podpis osoby składającej deklarację

G. POUCZENIE
    1.     W przypadku  niewpłacenia wymaganej kwoty opłaty z poz. 19 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowić będzie podstawę  

prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 

r. poz.1619 j.t.)

     2.     Deklaracje przesłane w formie elektronicznej winny posiadać certyfikowany podpis elektroniczny.

     3.     Nie uznaje się za złożenie deklaracji w formie elektronicznej podpisanej w inny sposób niż określony w pkt. 2.

     4.     W przypadku dokonania zmiany danych w deklaracji przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

H. ADNOTACJE URZĘDU

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI - D1 „ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI”

1. Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka 
organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmiot władający 
nieruchomością - właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne wypełnia deklarację w 
części A,B,C,D,E,F.

2. Wyliczenie miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców  zamieszkujących daną nieruchomość  oraz 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.

3. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych reguluje 
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Dębicy.

4. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z 
deklaracją, w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu, wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
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