
UCHWAŁA NR XVII/128/2016
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE

z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, określa się wzór deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez  właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości  obowiązany  jest złożyć w Urzędzie Gminy i 
Miasta Ulanów, w terminach:

1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości  odpadów komunalnych,

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

§ 3. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona również 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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

1) deklaracja powinna być przesłana do Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie poprzez platformę ePUAP  
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),

2) deklaracja składana 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1114 ze zm.),

3) format elektroniczny deklaracji  oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji określony jest w 
formacie XML i jest zgodny ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy ePUAP,

4) przekaznie deklaracji do Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez 
wypełnienie formularza stanowiącego załacznik do uchwały i dołączenie deklaracji on-line na Elektroniczej 
Platformie Usług Administracji Publicznej http://www.epuap.gov.pl., oraz musi odbywać się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych zawartych w deklaracji a także 
zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/178/2013 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała Nr XVI/120/2016 
Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ulanowie

Edward Małek
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Załącznik  
do Uchwały Nr XVII/128/2016 

Rady Miejskiej w Ulanowie 

z dnia 20 lipca 2016r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

 

 
POLA JASNE WYPEŁNIĆ RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI LUB KOMPUTEROWO 

______________________________________________________________________________________________________  

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 

 
 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) 
 

 

Składający: 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości o których mowa w ustawie o utrzymaniu 

czystości i  porządku w gminach (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 

 
Miejsce składania: URZĄD GMINY I MIASTA W ULANOWIE, 37-410 Ulanów, ul. Rynek 5 

 
Organ do którego należy 

złożyć deklarację: 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA ULANÓW 

  

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji  (data zmiany)    ………………………………….……… 

         □    korekta deklaracji  (data zmiany) ………………………………………………………………….                                                                                                     

 
Przyczyny……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

B. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  

 

 

 
  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

Imię: Nazwisko:  

 
PESEL:   

 
Adres zamieszkania składającego deklarację 

 
Kraj: Gmina: Miejscowość: Ulica: 

 
Nr domu: Nr lokalu: Tel: 

 
Kod pocztowy: 

Poczta: 

 

e-mail: 

 
   

 D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (należy podać adres  

nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne ) 
 

Kraj: Gmina: Miejscowość: Ulica: 

 
Nr domu: Nr lokalu: Tel: 

 
Kod pocztowy: 

Poczta: 

 

e-mail: 
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E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNCH(zaznaczyć odpowiedni kwadrat)     

)                        

ędą zbierane i odbierane w sposób selektywny  

    

F. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH I LICZBIE OSÓB JE ZAMIESZKUJĄCYCH     

F1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji prowadzone jest (podać liczbę 

gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości)…………………………………gospodarstwo(a) domowe 2)  

F2. Oświadczam, że gospodarstwo domowe wskazane w punkcie F1 niniejszej deklaracji zamieszkuje następująca liczba 

osób ….............. ( wpisać ilość osób ). 

F3. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa w zależności od ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości ( należy 

zaznaczyć właściwy kwadrat zgodnie z ilością zamieszkałych osób). 

  gospodarstwo domowe w skład którego wchodzi od 1 do 2 osób 

two domowe w skład którego wchodzą 3 osoby i więcej 

 

    

G. WYSOKOŚC MIESIĘCZNEJ OPŁATY      

G1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi odpowiednio do wielkości  gospodarstwa : 

  

  

Wielkość gospodarstwa domowego          Stawka opłaty za odpady 

            zbierane selektywnie 
 

       Stawka opłaty za odpady 

         zbierane  nieselektywnie 

gospodarstwo domowe w skład którego 

wchodzi od 1 do 2 osób 
10,00 zł 

 

15,00 zł 

gospodarstwo domowe w skład którego 

wchodzą 3 osoby i więcej 
20,00 zł 

 

25,00 zł 

G2.Wpisać stawkę w zależności od 

       wielkości gospodarstwa 
                        

                            

                                    …................................. zł 

G3.Dwumiesięczna kwota opłaty 

     ( kwotę G2 należy  pomnożyć przez  

      dwa ) 

                                    

                                    .…................................ zł 
  
 Słownie złotych:    …..................................................................... 

 

 …..................................................................................................... 

 

…...................................................................................................... 

 

 

 

  

 
 

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

 

    

 

   

 

     ……………………………………                                               …………………..…………… 
 

                              (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis) 
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I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 
 

    

 
Pouczenie: 

 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945 z późn. zm.). 

 Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

 Właściciel nieruchomości na obowiązek w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub  wygaśnięcie 

obowiązku uiszczania opłaty złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie  korektę deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy 

opłatę za odprowadzenie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

Objaśnienia: 

1) Selektywne zbieranie odpadów- należy przez to rozumieć prowadzoną przez właściciela nieruchomości segregację odpadów 

powstałych na terenie jego nieruchomości. Segregacja polega na podziale odpadów na poszczególne rodzaje (frakcje) oraz osobnym 

gromadzeniu ich w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, oraz pozostałe odpady zmieszane. Odpady biodegradowalne można poddać kompostowaniu na terenie 

nieruchomości na której powstały lub dostarczyć do punku selektywnej zbiórki odpadów.  

2) Gospodarstwo domowe- gospodarstwo prowadzone przez właściciela nieruchomości  samodzielnie zajmującego lokal albo 

gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi  

i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. 
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