
UCHWAŁA NR XX/159/13
RADY GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 
r.Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządkuw 
gminach (Dz. U. z 2012 r., póz. 391) w związku z art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 
z późn. zmian.) , Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości niezamieszkałych, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie 
Gminy w Padwi Narodowej w terminie: 

1. do 30 maja 2013 roku pierwszą deklarację. 

2. 14 dni - od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. 14 dni od daty powstania na danej nieruchomości zmiany , mającej wpływ na wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej: 

1) Obowiązującym formatem danych jest XML 

2) formularz deklaracji jest zamieszczona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej Urzędu 
Gminy Padew Narodowa w postaci elektronicznego formularza; 

3) odnośnik do deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Padew Narodowa oraz 
w Biuletynie informacji Publicznej; 

4) deklarację podpisuje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu 
kwalifikowanego lub profilem zaufanym ePUAP; 

5) po złożeniu deklaracji zostanie wystawione urzędowe potwierdzenie odbioru. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Jan Mycek
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 Załacznik nr 1 do uchwały nr XX/159/13 

 Rady Gminy Padew Narodowa  
       z dnia 16 kwietnia 2013 r. 

 

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH 

 
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości 

Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.  
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z 
późn. zm.) zwana dalej ustawą. 

Składający: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy (patrz: objaśnienia  
- pkt 1 na ostatniej stronie formularza deklaracji). 

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku 
uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty (patrz: objaśnienia  - pkt 2 i 3  na ostatniej stronie 
formularza deklaracji). 
 

 

       
 

   

   A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

    1. Nazwa i adres siedziby  
 

          Urząd  Gminy Padew Narodowa;  ul. Grunwaldzka 2,  39 – 340 Padew Narodowa  

   B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 

 deklaracjia składana po raz pierwszy             
 

 zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian: ...............................)   

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

 osoba fizyczna                         osoba prawna                         jednostka oraganizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

 
   3.Imię  i  nazwisko / Pełna nazwa:  

 

4.  Numer PESEL (dot. osoby fizycznej)   5 . REGON (dot. osoby prawnej) 

 

  6. NIP (dot. osoby prawnej) 

 

     7. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
             1. właściciel                            4. użytkownik wieczysty                          

      2.  współwłaściciel                  5. współużytkownik wieczysty                        

      3.  zarządca                            6. Inny (wpisać jaki np. użytkownik, najemca, dzierżawca): ...............................................                     

     
 
 
 

 

 

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  

 
8. Kraj    9.Województwo 10. Powiat  

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

   15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

 

18.  Telefon 19. Faks 20. e-mail 
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    E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

 

 

 

21. Gmina 22. Ulica  23. Nr domu 24. Nr lokalu 

   25. Miejscowość 26. Kod pocztowy 27. Poczta 

 

28. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji prowadzona jest następujaca liczba gospodarstw domowych 

 

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

 

    F. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

29. Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. nieselektywny (zmieszany)              2. selektywny (segregacja odpadów)               

   G. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

 

 

30. Liczba 

gospodarstw 

domowych 

x 

31. Stawka opłaty  

za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

określona w 

uchwale Rady 

Gminy 
= 

32. Iloczyn liczby 

gospodarstw domowych i 

stawki opłaty (wysokość 

opłaty miesięcznej za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi) 

33. Kwartalny  wymiar opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  (iloczyn wartości z 

poz.  32 i liczby  3 miesięcy) 

34. Roczny wymiar opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

(iloczyn wartości z poz.  

33 i liczby  4 kwartaów ) 
zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wyżej wyliczoną opłatę zobowiazuję się wnosić do 15 dnia po upływie każdego kwartału, którego dotyczy 

opłata (za wyjątkiem IV kwartału gdzie opłatę należy wnosić do 20 grudnia) inkasentowi wyznaczonemu przez Radę Gminy bądź na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy Padew Narodowa : 42 9183 1015 2004 4000 0130 0001 (zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi). 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY 

     REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

 

H.   

I.  

J. deklaracj      

 35. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

naliczania opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi.  

 36. Imię 37. Nazwisko 

 38. Data złożenia deklaracji  (dzień - miesiąc - rok) 

 

39. Podpis składającego deklarację  

 

I. INFORMACJE DODATKOWE 

40. Na nieruchomości znajduje się kopostownik 

  TAK                            NIE   

41 Jeśli nie to czy od 01.07.2013 r. planuje się założenie kompostownia 

TAK                            NIE   

 

   J. ADNOTACJE URZĘDU GMINY  
 42. Adnotacje   

 

 43. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

44.  Podpis przyjmującego formularz 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3Id: DIDSI-XAJPW-ITHAJ-DFIJW-DSBPN. Podpisany



 

 
 

 
 

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 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) 
 
Zgodnie z art. 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. w Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) „W razie nie złożenia 
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, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających 
na nieruchomościach o podobnym charakterze”. 
 
Objaśnienia 

 

1) W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. w Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 
przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające  
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

 
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Padew Narodowa o wysokości opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych  
 

 
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji liczby 

gospodarstw domowych  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Padew Narodowa   w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
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 Załacznik nr 2 do uchwały nr XX/159/13 

 Rady Gminy Padew Narodowa  
       z dnia 16 kwietnia 2013 r. 

 
 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

 
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości 

Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.  
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z 
późn. zm.) zwana dalej ustawą. 

Składający: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy (patrz: objaśnienia  
- pkt 1 na ostatniej stronie formularza deklaracji). 

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku 
uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty (patrz: objaśnienia  - pkt 2 i 3  na ostatniej stronie 
formularza deklaracji). 
 

 

       
 

   

   A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

    1. Nazwa i adres siedziby  
 

          Urząd  Gminy Padew Narodowa;  ul. Grunwaldzka 2,  39 – 340 Padew Narodowa  

   B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 

 deklaracjia składana po raz pierwszy             
 

 zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian: .............................)   

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

 
   3. Pełna nazwa / Nazwiska i imiona wspólników 

 

4. Nazwa skócona 

5. KRS    5 . REGON  

 

  6. NIP  

 

7. Nr telefonu  

 

8. Adres e-mail 

    C1.  OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający 

             pełnomocnictwo  

   
 
 

    9. Imię i nazwisko     10. Adres zamieszkania      11. Nr telefonu  

      12. nr dowodu osobistego osoby   

            upoważnionej 

  13. podstawę umocowania, tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. 

   14. Sposób reprezentacji (należy wpisać, czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadaja pełnomocnictwo łączne)  

 

 

D. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE   

 
15. Gmina 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 

   19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta 
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I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY 

   REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
  

 
 
58. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi. 

 
 
59. Imię  60. Nazwisko  

61. Data złożenia deklaracji  (dzień - miesiąc - rok) 

 
62. Podpis składającego deklarację  

 
    E. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI  

 

 

 

22.Kraj  23. Województwo 24. Powiat  

25. Gmina 26. Ulica  27. Nr domu 28. Nr lokalu 

   29. Miejscowość 30. Kod pocztowy 31. Poczta 

 

 

    F. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

32. Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. nieselektywny (zmieszany)                2. selektywny (segregacja odpadów)               

 33. Prowadzę następujacy rodzaj działalności (należy dokładnie opisać rodzaj prowadzonej działalności) 

 W ramach prowadzonej działalności (uzupełnić liczbami właściwe rubryki): 

 34. Jest zatrudnionych pracowników  35. W szkole uczy się uczniów  36. W przedszkolu przebywa dzieci  

 37. Lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych  38. Powierzchnia lokalu handlowego 39. Powierzchnia czynnego cmentarza w ha  

 40. Działalność gospodarczą prowadzę (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 w miejscu zamieszkania                                                                                         poza miejscem zamieszkania                 

 

  G. RODZAJE POJEMNIKÓW  

 
Pojemnik na opady komunalne 120 l 240 l 1100 l 6000l 

 Podać liczbę pojemników poszczególnej 

wielkości zgodnie z zapisami § 8 

Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Padew 

Narodowa  

41 

 

 

 

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

42 

 

 

 

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

43 

 

 

 

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

44 

 

 

 

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

  H. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 Liczba pojemników i 

rodzaj pojemników z 

odpadami 

komunalnymi 

x 

Stawka opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

określona w 

uchwale Rady 

Gminy = 

Iloczyn liczby pojeników z 

odpadami komunalnymi i 

stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Wysokość 

opłaty miesięcznej za  

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi) 

 Kwartalny  wymiar opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  (iloczyn 

wartości z poz.  47 lub 52 i 

liczby  3 miesięcy) 

Roczny wymiar opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  (Iloczyn 

wartości z pozycji 47lub 52  i 

liczby  12 miesięcy) 

zł  45. 46. 47. 48. 49. 

50. 51. 52. 53. 54. 

Razem opłata 

55.  Suma kwot z poz. 47 i  52 56.  Suma kwot z poz. 48 i 53  57.  Suma kwot z poz. 49 i 54 

 

   Wyżej wyliczoną opłatę zobowiazuję się wnosić do 15 dnia po upływie każdego kwartału, którego dotyczy opłata (za wyjątkiem IV kwartału gdzie opłatę należy       

   wnosić do 20 grudnia) inkasentowi wyznaczonemu przez Radę Gminy bądź na rachunek bankowy Urzędu Gminy Padew Narodowa : 42 9183 1015 2004 4000 0130  

   0001 (zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 
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    J. ADNOTACJE URZĘDU GMINY  

 63. Adnotacje  
 
 
 
 
 
 
 
 

64. Data  65. Podpis przyjmującego deklarację 

 
 

 
 
 

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 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) 
 
Zgodnie z art. 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. w Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) „W razie nie złożenia 
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, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających 
na nieruchomościach o podobnym charakterze”. 
 
Objaśnienia 

 

1) W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. w Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 
przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające  
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

 
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Padew Narodowa o wysokości opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych  
 

 
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji liczby 

gospodarstw domowych  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Padew Narodowa   w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
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