
UCHWAŁA NR XXIV/130/2016
RADY GMINY STANIN

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

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

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z załącznikiem  do uchwały.

2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin, drogą pocztową lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.

3. Deklaracje przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia  17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2014 r., poz. 1114).

4. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca.

5. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 
określającej wysokość opłaty – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

6. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa 
właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.

§ 2. Traci moc uchwała NR XXX/173/2013 Rady Gminy Stanin z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 3071).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanin.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 czerwca 2016 r.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zofia Czubek
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Załącznik  

do Uchwały Nr XXIV/  130 /2016 

Rady Gminy Stanin 

z dnia  28 czerwca 2016r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

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

Składający: Formularz przeznaczony  dla  nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Stanin oraz najemców, dzierżawców lub użytkowników nieruchomości 

Miejsce składania: Urząd Gminy  Stanin 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Stanin, 21-422 Stanin 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
PIERWSZA DEKLARACJA 

 
NOWA DEKLARACJIA – 

ZMIANA DANYCH 

 

 
KOREKTA DEKLARACJI 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  

WŁAŚCICIEL / 

WSPÓŁWŁAŚCICI

EL  

          

UŻYTKOWNIK 

WIECZYSTY 

         

ZARZĄDCA / 

UŻYTKOWNIK 

         

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY 

NIERUCHOMOŚCIĄ  

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

 

OSOBA FIZYCZNA 

 

OSOBA 

PRAWNA 

                                  

    JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO  
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ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

TEL: 

 

E-MAIL 

IMIĘ OJCA 

 

IMIĘ MATKI 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

GMINA-  ULICA-  NR DOMU-  LOKAL-  

MIEJSCOWOŚĆ-  KOD POCZTOWY-  POCZTA - 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW-  

DOTYCZY  TYLKO  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:  

……………………………………………………………………………………….……………………………….. 
(należy podać liczbę mieszkańców) 

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny * 

Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w 
części E niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy- w kwocie  10 zł za odpady niesegregowane 

lub 4 zł za odpady zbierane selektywnie. 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………...... zł 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………. 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 

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

(miejscowość i data) 

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

(czytelny podpis) 

F. 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 2014 r. poz. 1619). 

Objaśnienia: 
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1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Stanin w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację do Wójta Gminy Stanin w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 

3) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część 

miesiąca, opłatę za 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. 

4) W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub 

spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo 

do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5) 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. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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