
UCHWAŁA NR XV/94/2015
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.6m ust.1a i ust.1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity. Dz.U z 2013, poz. 1399 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 
15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 ze 
zm. ) Rada Gminy Siedlce uchwala co nastepuje,

§ 1. 
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Siedlce, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy 
Siedlce w terminie:

1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2) deklarację wprowadzającą zmiany należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 2. 
Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej:

1. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy skladać za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urządu Gminy Siedlce na platformie ePUAP.

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie 
z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013, poz. 235).

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.
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§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 
Przewodnicząca Rady

Elżbieta Łęczycka
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1. NIP                                                 
                                            Załącznik do Uchwały Nr
                               Rady Gminy Siedlce
                               z dnia 

DO-2         

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których  NIE zamieszkują mieszkańcy 

 **)Podają te podmioty, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,poz. 1399 ze zm.)
Składający: Właściciel nieruchomości, na której  NIE zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy                   

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu 

WÓJT GMINY SIEDLCE
08-110 SIEDLCE, UL. ASŁANOWICZA 10

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  1. pierwsza deklaracja  2. korekta/zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian)    ……-……-………

C.  ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 właściciel               najemca, dzierżawca                    użytkownik wieczysty           Inny …………….

 współwłaściciel  (wielkość udziału……………..…)                                                                      zarządca nieruchomości  

D. DANE SKŁADAJĄCEGO    

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
5. PEŁNA NAZWA

6.  Pełnomocnik (imię i nazwisko)

7. REGON 8. Klasa PKD/główna/

D.2. ADRES DO KORESPONDCJI/SIEDZIBY
9.  Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne w Gminie Siedlce
19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu

            

22.  Miejscowość 23.  Kod pocztowy

            

24. Poczta

            

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
25. Oświadczam, że prowadzę następujący rodzaj działalności 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… w ramach której średnio na dzień:

1. jest zatrudnionych pracowników…………………………
2. w szkole/przedszkolu uczy się uczniów ………………..
3. lokal handlowy ma powierzchnię…………………………m2

4. inne dane niezbędne do oszacowania wysokości opłaty, a nie ujęte wyżej………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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29. Odpady komunalne gromadzone są w sposób:

          1. SELEKTYWNY                                              2. NIESELEKTYWNY

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
31. OPŁATA MIESIĘCZNA DLA SELEKTYWNEGO 

Pojemność 
pojemnika

Ilość 
pojemników 
[sz.]

Stawka 
opłaty za 
pojemnik 
[zł]

Miesięczna 
kwota opłaty 
[zł]

120l
(min.110 l)

240 l
800 l

1100 l
1500 l
7000 l

Razem

32. OPŁATA MIESIĘCZNA DLA NIESELEKTYWNEGO
 

Pojemność 
pojemnika

Ilość 
pojemników 
[sz.]

Stawka 
opłaty za 
pojemnik 
[zł]

Miesięczna 
kwota opłaty 
[zł]

120l 
(min.110l)

240 l
800 l

1100 l
1500 l
7000 l

Razem

33. OPŁATA KWARTALNA: ( kwotę z poz.31 należy pomnożyć przez                
3 miesiące)

…………………... złotych.

(słownie:……………………………………………………………………………………

……………………………złotych)

34. OPŁATA KWARTALNA: ( kwotę z poz.32 należy pomnożyć przez        
3 miesiące)

…………………... złotych.

(słownie:…………………………………………………………………………………

………………………………złotych)

G.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

35. Imię 36. Nazwisko

37. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 38. Podpis składającego

H. ADNOTACJE ORGANU 
39. Uwagi organu 

40. Data (dzień - miesiąc - rok) 41. Podpis przyjmującego formularz

ZAŁĄCZNIKI:
1. Kopia aktualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do pierwszej deklaracji,
2. Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym         
w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619).
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6o. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku         
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.).
 Objaśnienia:
1. Deklaracja dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych czyli takich, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, 

rzemieślnicza, a także każda nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady np. cmentarze itp.
2. Właściciele nieruchomości, które są w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe (prowadzona jest działalność handlowa, usługowa itp.) wypełniają dwa 

rodzaje deklaracji:
a) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
b) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których NIE zamieszkują mieszkańcy.
Wyliczenia miesięcznej opłaty nastąpi po zsumowaniu naliczonych opłat.

3.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
niezamieszkałej jest obowiązany złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy Siedlce w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących miesiącach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada na indywidualny 
rachunek bankowy, przypisany każdej nieruchomości lub u inkasenta (w przypadku osób fizycznych).
5. Deklarację można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być 
podpisana bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP
6. Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji można uzyskać na stronie internetowej gminy www.gminasiedlce.pl , telefonicznie pod numerem 
256327731 wew. 17 lub pocztą elektroniczną na adres gmina@gminasiedlce.pl.

 Przewodnicząca Rady

         Elżbieta Łęczycka
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