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UCHWAŁA NR X.90.2015
RADY GMINY GRĘBÓW
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych
na obszarze Gminy Grębów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 m oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),
Rada Gminy Grębów, uchwala co następuje :
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne położonych na obszarze Gminy Grębów, stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz
pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne zobowiązani są złożyć deklaracje, o której mowa w § 1 w Urzędzie Gminy
w Grębowie, Grębów 394, 39-410 Grębów lub przesłać drogą elektroniczną.
1) pierwszą w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2) kolejną w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na nieruchomości.
2. 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 formatach danych: XML, DOC, DOCX, PDF, RTF, ODT, XLS, TXT, JPG.
2) Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym
wzorem deklaracji w formie pisemnej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) deklaracje należy przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl,
4) deklaracja składana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia
18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.)
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3. Odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Grębowie: www.grebow.com.pl
§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.
§ 4. Uchyla się uchwałę NR IX.70.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu
i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Grębów.
§ 5. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Drewniak
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Załącznik do Uchwały Nr X.90.2015
Rady Gminy Grębów
z dnia 23 listopada 2015 r.
1. PESEL

NIP

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM
_________________________________________________________________________________________
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
2. Dzień- Miesiąc-Rok
…………/………../……………
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych – w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
Termin składania deklaracji:
1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów
2. Kolejne w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstającej na nieruchomości.
Organ właściwy do złożenia deklaracji: WÓJT GMINY GRĘBÓW
A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Urząd Gminy Grębów, Grębów 394, 39-410 Grębów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4. Cel złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ złożenie pierwszej deklaracji □ korekta deklaracji data zaistnienia zmian …………/……………/………….
(dzień – miesiąc – rok)
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

5. Rodzaj podmiotu:
□ właściciel, współwłaściciel

□ użytkownik, posiadacz nieruchomości, najemca, dzierżawca

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

□

Inny
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6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
8. Nr telefonu kontaktowego1

7. Nazwisko i imię

9. Pełna nazwa podmiotu w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy2

E.OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

10. Gmina

11. Miejscowość

12. Nr domu/nr lokalu

13. Kod pocztowy

14.Poczta

F. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI NIE ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
16. Miejscowość

17. Nr domu/nr lokalu

18. Kod pocztowy

19. Poczta

15. Gmina

G. ADRES KORESPONDENCJI
20. Kraj

21. Województwo

22. Powiat

23. Gmina

24. Miejscowość

25. Nr domu/nr lokalu

26. Ulica

27. Kod pocztowy

28. Poczta

H. OŚWIADCZENIE (zaznacz właściwy )

Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości:
1. Wskazanej w części E będą zbierane w sposób □ selektywny □ nieselektywny
2. Wskazanej w części F będą zbierane w sposób □ selektywny □ nieselektywny

I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości
zamieszkałych wskazanych w części E
29.
Stawki opłaty określone w Uchwale Rady Gminy Grębów w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności3

zł za 1 osobę

30.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E
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31.
zł/ na miesiąc

Miesięczna kwota opłaty ( kwotę z pozycji 29 należy pomnożyć
przez liczbę osób wskazana w poz. 30)

J.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dotyczy nieruchomościnie
zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wskazanych w części F
A
Wielkość
pojemników

B
Ilość pojemników

C
Stawki opłaty określone w Uchwale Rady Gminy
Grębów w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz
stawki za pojemnik o określonej pojemności3

D
Wysokość miesięcznej opłaty :
iloczyn kolumn B,C
wg. Wzoru D = B x C

0,11 m3 / 0,12
m3
0,24 m3
1,1 m3
2,2 m3
7,0 m3
9,0 m3
10,0 m3
Inne .............
m3
32.

Miesięczna kwota opłaty (suma opłat z kol. D)

zł/miesiąc

1

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne
Dotyczy nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
3
W przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę opłaty za odpady nieselektywne
a przy wyborze zbiórki odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę opłaty za odpady selektywne.
2

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619)
Objaśnienia:
1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania, z góry w następujących terminach:
- do dnia 31stycznia za miesiące: styczeń, luty, marzec,
- do dnia 30 kwietnia za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec,
- do dnia 31 lipca za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień,
- do dnia 31października za miesiące: październik, listopad, grudzień
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grębów: 55 9407 0000 2001 0000 0114 0002
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Wójta Gminy Grębów w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Grębów w terminie
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
5.W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za
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gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której
dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła
zmiana.
6. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
7. W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielami nieruchomości są również
współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

Imię

Nazwisko

Data wypełnienia ( dzień – miesiąc – rok)

L. ADNOTACJE ORGANU

Podpis (pieczęć) składającego )

