
UCHWAŁA NR XXVI/164/2016
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i 
miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 j.t. ) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 j.t.),

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć przy użyciu jednego z 
poniższych sposobów :

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28

2) przesłać na adres Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój;

3) przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój na Platformie Usług Administracji 
Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do 
uchwały.

§ 3. Deklarację, o której mowa § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w ciągu 14 dni od dnia, 
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami, lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 
szczególności:

1. Format elektroniczny: „XML” oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o 
informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,

2. Sposób przesyłania: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy na portalu „ePUAP” (Elektroniczna 
Platforma Usług Administracji Publicznej),

3. Rodzaj podpisu elektronicznego: podpis kwalifikowany lub profil zaufany „ePUAP”,

§ 5. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) Oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania wraz z 
dokumentami lub oświadczeniem potwierdzającym czasowe zamieszkanie w miejscu nauki

2) Oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju powyżej 1 miesiąca.

3) Oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentami lub oświadczeniem 
potwierdzającym zamieszkanie w miejscu pracy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIX/224/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 marca 2013 r. w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późniejszymi 
zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZRNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

                                                               
 
 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

 ODPADAMI KOMUNALNYMI -nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
1) 

  

  

 

 

Podstawa prawna: art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

/Dz. U. z 2012 r.,poz. 391 z póź.zm./, Uchwała Nr XXIX/224/2013 Rady Miejskiej w  Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Składający: Formularz przeznaczony do właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Iwonicz-

Zdrój  
 Miejsce składania: Urząd Gminy Iwonicz –Zdrój, ul. Al. Słoneczna 28, kod. 38-440 Iwonicz- Zdrój. 

 

A.   ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 
ul. Al. Słoneczna 28, kod. 38-440 Iwonicz-Zdrój 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

□     PIERWSZA DEKLARACJA             □             ZMIANA DANYCH 

W razie zmiany danych podać; datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie. 
C.   SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

IMIĘ I NAZWISKO 

D.   ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj: 
 

Województwo: 
 
 

Powiat: 
 

Gmina:  
 
 

Ulica:  Nr domu Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 
 
 

Poczta: 

E.    ADRES NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY IWONICZ-ZDRÓJ NA, KTÓREJ POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość/ulica 

 

Nr budynku: 

Rodzaj budynku: mieszkalny/letniskowy/inny  

Nr działki (dot. budynków letniskowych/innych) 

1.PESEL     

           
 

2. Dzień-Miesiąc-Rok
 

____-_____-____ 
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F.  FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ- zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

□   WŁASNOŚĆ                                                       □   WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

□  UŻYTKOWANIE WIECZYSTE                       □  ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE 

□  POSIADANIE 
2)

 ………………………… 
 

G. OŚWIADCZAM, ŻE: 
□ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą 

      □ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę 
wyższą 

G1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje ……………  /należy podać 
liczbę mieszkańców/  osób.                                                                                                                                         

 
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba osób x stawka): 
 

LICZBA OSÓB STAWKA KWOTA 

   
 

G2. DOTYCZY DOMKÓW LETNIKSOWYCH I NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH 

 
ŁĄCZNA KWOTA ROCZNEJ OPŁATY (oblicza i wpisuje właściciel) 

 zł 

H.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ    

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
*
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
          .....................................................................                                 ............................................................................. 
                       /miejscowość, data/                                                                                           /czytelny podpis/ 
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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 2016r. poz. 
599). Przez   podpisanie   niniejszej   deklaracji   wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   moich   danych   
osobowych dla  celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Wyjaśnienia: 

▪ Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

▪ W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni 
od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

Objaśnienia:
 

1) W zabudowie wielomieszkaniowej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością 
2) Podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu 

prawnego) 
3)     W   przypadku   nie   złożenia   oświadczenia   przez   mieszkańców   budynków   wielomieszkaniowych właściciel 
nieruchomości ustali należną wysokość opłaty na podstawie innych posiadanych danych 

 

* niepotrzebne skreślić. 
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