
UCHWAŁA NR XXV/162/2016
RADY GMINY LIPIE

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r.,  poz. 446 ze zm.). art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. z 2016r., poz. 250 ze zm.).

Rada Gminy Lipie
uchwala co następuje

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w gminie Lipie, stanowiący 
załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy, nie zamieszkują oraz 
sezonowo zamieszkują a powstają odpady komunalne, na terenie Gminy  Lipie, stanowiący załącznikiem 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
w przypadku uwzględnienia w deklaracji mniejszej liczby osób niż liczba osób zameldowanych, 
dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innymi lokalu niż miejsce 
zameldowania na terenie gminy Lipie,

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
w przypadku wykazania w deklaracji braku wytwarzania odpadów komunalnych, dokument 
potwierdzający likwidację, zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej itp.

3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
o zabudowie wielorodzinnej oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają odpady komunalne, dokument – mapa lub szkic terenu nieruchomości z zaznaczonym 
miejscem lokalizacji pojemników.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać 
w Urzędzie Gminy Lipie z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 29 w Lipiu.

2) w terminie, o którym mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach tj. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3) w terminie, o którym mowa w art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach tj. 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 danej nieruchomości.

§ 3. 1 Określa się format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują, nie zamieszkują oraz sezonowo zamieszkują mieszkańcy w układzie danych XML.
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1. Deklaracja może być przesyłana przez właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP ( dalej zwana 
jako platforma elektroniczna), dostępnej pod adresem www.sekap.pl .

2. Warunkiem korzystania z platformy elektronicznej jest zaakceptowanie regulaminu świadczenia 
usług oraz założenie indywidualnej skrzynki kontaktowej, która będzie służyła do wymiany dokumentów 
elektronicznych z urzędami i innymi jednostkami organizacyjnymi administracji samorządowej z terenu 
województwa śląskiego.

3. Deklaracja przesłana 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. z 2013, poz. 262 z późn.zm.) lub 
weryfikowanego za pomocą certyfikatu wystawionego przez centrum certyfikacji SEKAP.

4. Otrzymanie przez serwer Urzędu  Gminy Lipie deklaracji przysłanej w formie elektronicznej, 
zostanie potwierdzone przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia 
odbioru, które składający otrzymuje zwrotnie na indywidualną skrzynkę kontaktową..

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/162/2016 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 29 lipca 2016 r. 

 

                                                                                                                                 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ LUB  NIE ZAMIESZKUJĄ  MIESZKAŃCY ORAZ NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI 
LETNISKOWE LUB INNE WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  NA TERENIE GMINY LIPIE 

 
Miejsce składania 
deklaracji: 

Urząd Gminy Lipie 
ul. Częstochowska 29 

 
……………………………………………………. 
       miejscowość 

 
…………………………………………….. 
    dzień miesiąc rok 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013r poz. 1399,1593 oraz 
z 2015r. poz 87, poz 122 

Składający: Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości zamieszkałych, nie zamieszkałych oraz sezonowo 
zamieszkali w gminie Lipie. 
 

Termin składania: 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, na którym nastąpiły 
zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty. 

Organ właściwy do 
przyjęcia deklaracji: 

Wójt Gminy Lipie 

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 
(proszę zaznaczyć stawiając „X” w odpowiednim polu”) 

      Pierwsza deklaracja   dzień – miesiąc – rok powstania obowiązku 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      Zmiana danych dzień- miesiąc-rok zmiany zawartych w poprzedniej deklaracji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      Korekta deklaracji miesiąc – rok obowiązywania korekty 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. DEKLARACJA DOTYCZĄCA( zaznaczyć właściwy kwadrat) 
                        Nieruchomości zamieszkałej         Nieruchomości  niezamieszkałej 

     
       Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe  

      C. PRZYCZYNY ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZMIENIAJĄCEJ: 
            Art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013r. poz.1399 z późn. zm 

             Zbycie nieruchomości             Zmiana ilości osób                Inne  (jakie?) 
…………………………………………………………………………. 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

     Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
   
          Osoba fizyczna 

        
             Osoba prawna 

        Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

         

      Tytuł prawny, forma władania  nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
              właściciel                   współwłaściciel                 użytkownik            Inny podmiot władający (jaki ?) 

………………………………………………….. 

        E. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

 Imię Nazwisko Nazwa Firmy 

  PESEL 

Imię ojca Imię matki Imię ojca Imię matki 

Telefon Adres e-mail Telefon 
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Adres e-mail REGON NIP 

        F. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY/ 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica 

Kod pocztowy Poczta Nr domu Nr  lokalu 

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
  Kraj 

       Polska 

 Powiat 

      Kłobucki 

Miejscowość Obręb geodezyjny 

 

 Nr ewid. nieruchomości 

 

  Województwo 

      Śląskie 

 Gmina 

      Lipie 

 Ulica  Nr domu Nr lokalu 

H. OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POWSTAJĄCYMI NA 
TERENIE ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D – OSOBY FIZYCZNE 

1. 4. 7. 

2. 5. 8. 

3. 6. 9. 
Liczba 
mieszkańców 

 

………………………osób/osoby 

 

Stawka opłat zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy Lipie            → 

 

                    ……………………… 
          zł/miesiąc/osoba 

Opłata miesięczna za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 

…………………… 

    zł 

 

(słownie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POWSTAJĄCYMI NA 
TERENIE NIEZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D – OSOBY PRAWNE 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D – osoby prawne  niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w następujących 
pojemnikach: 

Pojemność jednego pojemnika 
………………………………… dm

3
 
 Liczba pojemników         

………………………………………………  szt 

Stawka  opłat zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy Lipie 
…………………………………zł/miesiąc/pojemnik 

Opłata miesięczna za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 
 
………………. 
     zł 

 
(słownie)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         J . Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /domki letniskowe/ 
Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn domków letniskowych lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz stawki opłaty zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy Lipie w sprawie 
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki 
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Stawka rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla odpadów segregowanych 
 
…………………………….   zł/rok 

Stawka rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla odpadów niesegregowanych 
 
…………………………….   zł/rok 

 

K. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
         1. 2. 

L. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

                        Oświadczam, że podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                   Miejscowość, data 

 
……………………………………………………………………………………………………. 
                                  Czytelny podpis 
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                                                                                                                          Pouczenie 
1.Zgodnie z przepisami 17 czerwca 1996r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2014r poz.1619 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399 ze zm ): 
   - w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 
deklaracji wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
   - w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uiścił ją w wysokości niższej od 
należnej, wójt tytułem wykonawczym sprawę do egzekucji zleca Urzędowi Skarbowemu.  
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać zgodnie z Uchwałą Nr XXV/163/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu  
 uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
4. W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów  - będzie ona podlegała bieżącej kontroli .                
5. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lipie , 42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29, przesłać drogą pocztową na wskazany adres za 
potwierdzeniem odbioru lub przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Lipie za pośrednictwem  Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji 
Publicznej SEKAP pod adresem www.sekap.pl 
 
 
                               Pouczenie  zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji można zwrócić się do Urzędu Gminy Lipie  
                                                                                                        Tel.34/3188032….35 w. 39  

 

 

M.  ADNOTACJE URZĘDOWE 
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