DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 15 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 1630

Data: 2016-07-15 14:03:58

UCHWAŁA NR XX/125/16
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jemielnica, stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej uchwały, zwanej w dalszej części „Deklaracją”
2. Na żądanie organu, winny zostać okazane następujące dokumenty:
1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, właściwy dokument
potwierdzający aktualny status prowadzonej działalności gospodarczej;
2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający
zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy.
§ 2.1. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie
Gminy Jemielnica w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych określonych
w deklaracji w punkcie dotyczącym ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
§ 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi założone do dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.
§ 4.1. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklarację te należy
składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
2. Dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971).
3. Układ informacji deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powiązań między
nimi określa załącznik nr 2.
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4. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być podpisana bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2015 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1351).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Drzyzga
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/125/16
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Rady Gminy Jemielnica
z dnia 12 lipca 2016 r.

1. PESEL/NIP

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI 1
2. Dzień-Miesiąc- Rok
____-____-________

Postawa prawna:
Składający:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych
na terenie gminy Jemielnica
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji
Urząd Gminy w Jemielnicy, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica

Termin składania:
Miejsce składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Urząd Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać datę)
pierwsza deklaracja
___ - ___ - ______

zmieniająca deklaracja
___ - ___ - ______

korekta deklaracji
___ - ___ - ______

(data zaistnienia zmiany)

(data zaistnienia zmiany)

(data powstania obowiązku)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Zarządca nieruchomości wspólnej

Inny

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

E. DANE IDENTYFIKACYJNE
E.1. Osoba fizyczna
7. Nazwisko

8. Pierwsze imię, drugie imię

9. Nazwisko rodowe

10. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)

11. Imię ojca

12. Imię matki

13. Nr telefonu

1

14. Adres e-mail

W zabudowie wielolokalowej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością
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E.2. Pozostałe podmioty (Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej)
15. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna

16. Nazwa skrócona
17. Nr KRS

19. Nr telefonu

18. REGON

20. Adres e-mail

21. Osoby upoważnione do reprezentowania:2
____________________________________________ podstawa umocowania___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Sposób reprezentacji:3_______________________________________________________________________________________________

E.3. Adres zamieszkania / siedziby składającego deklarację
22. Ulica

23. Nr domu

26.Kod pocztowy

27.Poczta

24. Nr lokalu

25. Miejscowość

28. Nr działki

E.4. Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne – jeśli jest inny niż adres
nieruchomości z E.34
29. Ulica

30. Nr domu

33.Kod pocztowy

34.Poczta

31. Nr lokalu

32. Miejscowość

35. Nr działki

E.5. Adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z E.3
36. Kraj

37. Województwo

38. Powiat

39. Gmina

40. Ulica

41. Nr domu

43. Miejscowość

44. Kod pocztowy

42. Nr lokalu

45. Poczta

Nieruchomość, na której wytwarzane są odpady jest:
46.

47.

48.

zamieszkała

niezamieszkała

(właściciel takiej nieruchomości
wypełnia część F.1)

(właściciel takiej nieruchomości
wypełnia część F.2.)

domek letniskowy
lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
(właściciel takiej nieruchomości
wypełnia część F.3.)

Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr. Telefonu oraz nr dowodu osoby upoważnionej oraz podstawę
umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS, itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający
pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową.
3
Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.
4
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
2
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Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane zgodnie
z regulaminem w sposób5:
selektywny

nieselektywny

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych6
49. Ilość osób zamieszkujących
nieruchomość wskazaną w części
E.3 zgodnie z załącznikiem Nr 1

50. Stawka opłaty określona w
Uchwale Rady Gminy Jemielnica w
sprawie wyboru metody i
wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi7
zł/osobę

do 4 osób

51. Miesięczna kwota opłaty (liczbę
osób wskazaną w poz. 49 pomnożyć
przez kwotę z poz. 50)

52.

od 5 i każdej następnej do 8 osób

zł/osobę

53.

od 9 i każdej następnej osoby

zł/osobę

54.

Razem opłata miesięczna (suma poz. 52,53,54)

55.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 55 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 8

56.

Uwaga!
Należy wypełnić załącznik Nr 1 stanowiący wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość, a w przypadku Wspólnot dołączyć załącznik Nr 39

F.2. Dotyczy nieruchomości niezamieszkałych (zabudowanych i niezabudowanych)
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (ilość pojemników zapełnionych w ciągu miesiąca odpadami komunalnymi x stawka opłaty określona w
Uchwale Rady Gminy w Jemielnicy w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):
Rodzaj pojemnika (wpisać pojemność w dm³)
selektywne
zmieszane

Ilość pojemników
57.

Stawka
58.

Razem
59.
zł

60.

61.

62.
zł

63.

64.

65.
zł

66.

67.

68.
zł

X

X

69.

X

X

70.

Miesięczna kwota opłaty (suma pozycji 59,62,65,68)
zł/miesiąc
Opłata kwartalna (kwotę z poz. 69 należy pomnożyć przez 3
miesiące) 8

zł/kwartał

Uwaga!
Należy wypełnić załącznik Nr 2 stanowiący wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej a w przypadku Wspólnot dołączyć
załącznik Nr 49

Sposób zbierania odpadów podlega kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbieranie odpadów zmieszanych wraz
z zaległymi odsetkami.
6
W przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele
np. działalność gospodarczą – należy wypełnić zarówno część F.1. jak i F.2.
7
W przypadku wyboru metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy
wyborze nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podwyższoną.
8
Opłatę z poz. 56 i 70 należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 31 stycznia br. za I kwartał, do 30 kwietnia br. za II
kwartał, do 31 lipca br. za III kwartał, do 31 października br. za IV kwartał , opłatę z poz. 73 należy wpłacać
do 31 października br. na rachunek bankowy UG w Jemielnicy: Nr 79 8907 1018 2007 6000 3901 0039 lub w kasie UG
w Jemielnicy, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne,
9
W przypadku nie złożenia oświadczenia przez mieszkańców budynków wielolokalowych lub przez wytwarzających odpady
w budynku wielolokalowym, w części niezamieszkałej, właściciel nieruchomości ustali należną wysokość opłaty na
podstawie posiadanych danych.
5
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Prowadzę następujący rodzaj działalności:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w ramach której, średnio na dzień jest zatrudnionych pracowników ………………………………………………………………………
ilość miejsc konsumpcyjnych ( wypełnić w przypadku lokalu gastronomicznego)……………………………………………..…………

F.3. Dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane
jedynie przez część roku.
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY ROCZNEJ? (ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe x stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jemielnica w sprawie……………………..)
Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe

71.

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy
Jemielnica ………………………

72.

Roczna kwota opłaty ( liczbę wskazaną w poz. 71 należy pomnożyć
przez kwotę z poz. 72)

73.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/ OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.
74. Data

75. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 56, 70, 73 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza
deklaracja
stanowi
podstawę
do
wystawienia
tytułu
wykonawczego
zgodnie
z
przepisami
ustawy
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Na nieruchomości znajduje się kompostownik: Tak/Nie (niewłaściwe skreślić)10 o objętości …………………m³

G. ADNOTACJE ORGANU

10

Dane potrzebne do celów sprawozdawczych
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OBJAŚNIENIA
1. Obowiązek złożenia deklaracji:
a) Pierwsza deklaracja: właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Jemielnicy
w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
b) Zmieniająca deklaracja: właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
c) Korekta deklaracji: właściciel nieruchomości może skorygować uprzednio złożona deklarację
w przypadkach niewymienionych w punktach 1a i 1b objaśnienie.
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć, w określonym terminie, w Urzędzie Gminy w Jemielnicy
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
3. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby, jak również od pojemnika (wg
rodzaju), jak również od domku letniskowego, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku,
uchwala Rada Gminy
w Jemielnicy.
Stawki będą podane do publicznej wiadomości, m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Jemielnicy (www.bip.jemielnica.pl) oraz na stronie www.odpady.jemielnica.pl.
4. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje 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.
6. 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.
7. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte.
Załącznikami do deklaracji są:
1) Załącznik nr 1 – Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość - wypełnia osoba składająca
deklarację dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, jako potwierdzenie danych z poz. 38 w części E.1.
2) Załącznik nr 2 – Wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej –
wypełnia osoba składająca deklarację dotyczącą nieruchomości niezamieszkałej jako potwierdzenie danych w
części E.2.
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji - wypełniane przez mieszkańców
budynków wielolokalowych.
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji - wypełniane przez wytwarzających
odpady w budynku wielolokalowym, w części niezamieszkałej.
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Załącznik Nr 1
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie gminy Jemielnica
Lp.

Nazwisko i imię

________________________________________
(data)

Miejscowość

Nazwa ulicy

__________________________________
(podpis sporządzającego)

Nr budynku
/Nr lokalu
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Załącznik Nr 2
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej położonej na
terenie gminy Jemielnica

Lp.

Nazwa podmiotu

__________________________________
(data)

Miejscowość

Nazwa ulicy

Nr budynku
/Nr lokalu

______________________________________
(podpis sporządzającego)
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Załącznik Nr 3
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna :
Składający:

Uchwała Nr ………………Rady Gminy Jemielnica z dnia …………………. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Jemielnica
Formularz przeznaczony dla mieszkańców budynków wielolokalowych

Miejsce składania:

Zarządca nieruchomości

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
PIERWSZE OŚWIADCZENIE

ZMIANA DANYCH

KOREKTA

W razie zmiany danych podać; datę powstania zmiany oraz jej przyczynę.
B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA
Imię i nazwisko:
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU) – na której powstają odpady komunalne
Miejscowość:

Nazwa ulicy:

Nr budynku/Nr lokalu:

D. WYKAZ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU
Należy wyszczególnić wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące w danym lokalu wraz ze składającym oświadczenie,
jeśli w nim zamieszkuje.

1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………………………………………..
8. ……………………………………………………………………………………………..
9. ……………………………………………………………………………………………..
10. ……………………………………………………………………………………………
E. OŚWIADCZAM, ŻE

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

– 11 –

Poz. 1630

gromadzę odpady w sposób selektywny
gromadzę odpady w sposób nieselektywny

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE/OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE*
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie niezgodnych danych ze
stanem faktycznym

………………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………….
(czytelny podpis)

Pouczenie
1.
2.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie do zarządcy nieruchomości (np. Wspólnoty)
Stawkę opłaty od osoby określi Uchwała Rady Gminy w Jemielnicy. Stawki będą podawane do publicznej wiadomości.

*Niepotrzebne skreślić

Przez podpisanie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Załącznik Nr 4
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI
O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna :
Składający:
Miejsce składania:

Uchwała Nr ……………Rady Gminy w Jemielnicy z dnia……………… w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Jemielnica
Formularz przeznaczony dla wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej będącej częścią
budynku wielolokalowego
Zarządca nieruchomości

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
PIERWSZE OŚWIADCZENIE

ZMIANA DANYCH

KOREKTA

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

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
Imię i nazwisko/ Nazwa:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU) – na której powstają odpady komunalne
Miejscowość:

Nazwa ulicy:

Nr budynku/Nr lokalu:

D. OŚWIADCZAM, ŻE
gromadzę odpady w sposób selektywny
gromadzę odpady w sposób nieselektywny
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E. Wykaz pojemników zapełnionych w ciągu miesiąca odpadami komunalnymi
Rodzaj pojemnika (wpisać pojemność w dm³)
selektywne
zmieszane

Ilość
pojemników

Stawka

Razem
.
zł

zł

zł
zł

Miesięczna kwota opłaty (suma pozycji)

X

X
zł/miesiąc

Prowadzę następujący rodzaj działalności:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… w

ramach której, średnio na dzień:


jest zatrudnionych pracowników ……………………………………………



ilość miejsc konsumpcyjnych (wypełnić w przypadku lokalu gastronomicznego)……………………………

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE/OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE*
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie niezgodnych danych ze
stanem faktycznym

………………………………………………….

………………………………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

Pouczenie
1.
2.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie do zarządcy nieruchomości (np. Wspólnoty)
Stawkę odpłaty za określony pojemnik określa Uchwała Rady Gminy w Jemielnicy. Stawki będą podawane do
publicznej wiadomości.

*niepotrzebne skreślić

Przez podpisanie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie od
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/125/16
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 12 lipca 2016 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://crd.gov.pl/">
<xsd:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-coreschema.xsd" namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/>
<xsd:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"/>
<xsd:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"/>
<xsd:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"/>
<xsd:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"/>
<xsd:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"/>
- <xsd:complexType name="DokumentTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" minOccurs="0"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" minOccurs="0"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" minOccurs="0"
type="TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
ref="ds:Signature"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
- <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
- <xsd:complexContent>
- <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="NumerDeklaracji"
type="NumerDeklaracjiTyp"/>
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<xsd:element name="PowodZlozeniaDeklaracji"
type="PowodZlozeniaDeklaracjiTyp"/>
<xsd:element name="DataZaistnieniaZmian" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"
type="str:Tekst2000Typ"/>
<xsd:element name="DataWypelnieniaDeklaracji"
type="xsd:date"/>
<xsd:element name="DataUtworzeniaDokumentu"
type="xsd:date"/>
<xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje"
type="DaneSkladajacegoDeklaracjeTyp"/>
<xsd:element name="Nieruchomosc" type="NieruchomoscTyp"/>
<xsd:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/>
<xsd:element name="GromadzenieOdpadow"
type="GromadzenieOdpadowTyp"/>
<xsd:element name="Oplata" type="OplataTyp"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
- <xsd:simpleType name="NumerDeklaracjiTyp">
- <xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="100"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="PowodZlozeniaDeklaracjiTyp">
- <xsd:restriction base="xsd:string">
- <xsd:enumeration value="2">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="4">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="8">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>zmieniająca deklaracja</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:complexType name="DaneSkladajacegoDeklaracjeTyp">
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- <xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" ref="oso:Nazwisko"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="oso:Imie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NieruchomoscTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="AdresNieruchomosci" type="AdresTyp"/>
<xsd:element name="NumerEwidencyjny" minOccurs="0"
type="NumerEwidencyjnyTyp"/>
<xsd:element name="RodzajNieruchomosci" minOccurs="0"
type="RodzajNieruchomosciTyp"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" ref="adr:Miejscowosc"/>
<xsd:element ref="adr:Ulica"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="adr:Budynek"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="adr:Lokal"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="adr:KodPocztowy"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="adr:Poczta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NumerEwidencyjnyTyp">
- <xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="50"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RodzajNieruchomosciTyp">
- <xsd:restriction base="xsd:string">
- <xsd:enumeration value="1">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zamieszkała</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="2">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Niezamieszkała</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="4">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Mieszana</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

Poz. 1630
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</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:complexType name="PodmiotTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajWlasnosci" type="RodzajWlasnosciTyp"/>
<xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/>
<xsd:element name="Osoba" minOccurs="0" type="OsobaTyp"/>
<xsd:element name="Instytucja" minOccurs="0" type="InstytucjaTyp"/>
<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="AdresTyp"/>
<xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0"
type="DaneKontaktoweTyp"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">
- <xsd:restriction base="xsd:string">
- <xsd:enumeration value="1">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Właściciel
nieruchomości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="2">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Współwłaściciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="4">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Najemca, dzierżawca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="8">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Użytkownik wieczysty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="16">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zarządca nieruchomości
wspólnej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="32">
- <xsd:annotation>
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<xsd:documentation>Inny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp">
- <xsd:restriction base="xsd:string">
- <xsd:enumeration value="1">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="4">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="8">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:complexType name="OsobaTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" ref="oso:Nazwisko"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="oso:Imie"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="oso:Imie"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="oso:PESEL"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="oso:ImieOjca"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="oso:ImieMatki"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="oso:NazwiskoRodowe"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="oso:DataUrodzenia"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="InstytucjaTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<xsd:element name="NazwaInstytucjiSkrocona" minOccurs="0"
type="str:Tekst2000Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="inst:NIP"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="inst:REGON"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="inst:KRS"/>
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<xsd:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0"
type="str:Tekst2000Typ"/>
<xsd:element name="SposobReprezentacji" minOccurs="0"
type="str:Tekst2000Typ"/>
<xsd:element name="PodstawaUmocowania" minOccurs="0"
type="str:Tekst2000Typ"/>
<xsd:element name="RodzajDzialanosci" minOccurs="0"
type="str:Tekst2000Typ"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneKontaktoweTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" ref="adr:Email"/>
<xsd:element minOccurs="0" ref="adr:Telefon"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GromadzenieOdpadowTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="TypZbiorki" minOccurs="0" type="TypZbiorkiTyp"/>
<xsd:element name="TypZbiorkiNierNiezam" minOccurs="0"
type="TypZbiorkiTyp"/>
<xsd:element name="Kompostownik" minOccurs="0"
type="KompostownikTyp"/>
<xsd:element name="PojemnoscKompostownika" minOccurs="0"
type="xsd:float"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TypZbiorkiTyp">
- <xsd:restriction base="xsd:string">
- <xsd:enumeration value="1">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>selektywny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="2">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>zmieszany</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="KompostownikTyp">
- <xsd:restriction base="xsd:string">
- <xsd:enumeration value="f">
- <xsd:annotation>
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<xsd:documentation>NIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="t">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>TAK</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OplataTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="OplataZamieszkale" minOccurs="0"
type="OplataZamieszkaleTyp" maxOccurs="999"/>
<xsd:element name="OplataNiezamieszkale" minOccurs="0"
type="OplataNiezamieszkaleTyp" maxOccurs="999"/>
<xsd:element name="OplataPodsumowanie"
type="OplataPodsumowanieTyp"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OplataZamieszkaleTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="Podstawa" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="StawkaZmieszane" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="StawkaSelektywne" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="KodSystemowy" type="str:Tekst65Typ"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OplataNiezamieszkaleTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="KodSystemowy" type="str:Tekst65Typ"/>
<xsd:element name="Kod" minOccurs="0" type="str:Tekst65Typ"/>
<xsd:element name="StawkaSelektywne" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="StawkaZmieszane" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="SztukRazem" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:float"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OplataPodsumowanieTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="OplataSumaZamieszkale" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="OplataSumaNiezamieszkale" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="OplataKwartalnaSumaZamieszkale" minOccurs="0"
type="xsd:float"/>
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<xsd:element name="OplataKwartalnaSumaNiezamieszkale"
minOccurs="0" type="xsd:float"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name=""/>
<xsd:element name="" type=""/>
</xsd:schema>
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