
UCHWAŁA NR XIV/98/2015
RADY GMINY MURÓW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (j. t. 
Dz. U. z 2015 poz. 1515)   oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996  r. o  utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pózn. zm.), Rada Gminy Murów uchwala, co następuje:

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

1) właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy oraz w 
części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały;

2) właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej ustawy.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

3. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1, właściciel nieruchomości  obowiązany jest złożyć osobiście  lub za 
pośrednictwem pełnomocnika w Urzędzie Gminy Murów lub przesłać do Urzędu Gminy w  Murowie listownie lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 
powstanie bądź ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub  zdarzeń 
mających wpływ na wysokość tej opłaty.

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

1) format elektroniczny deklaracji należy określić w jednym z następujących formatów danych: DOC, ODT, PDF, 
XML, przy czym wzór deklaracji jest zgodny z zakresem danych zawartych
w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały;

2) deklarację należy przesłać:

a) za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP", w  
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (t. j. Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 1114) oraz opatrzyć podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy lub

b) za pomocą poczty elektronicznej e-mail oraz opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Wypełnić należy jasne pola na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.
Podstawa  
prawna 

Ustawa  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 

Składający Właściciele nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Murów, przez których
rozumie  się  także  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin 
składania

W terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie obowiązku
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zdarzeń mających wpływ na wysokość
tej opłaty.

Miejsce 
składania

Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Przyczyny złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)

 1. Złożenie pierwszej deklaracji  2. Korekta deklaracji  3. Zmiana danych

2. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub 
zakres obowiązku uiszczenia opłaty)

Rok Miesiąc Dzień

3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

   Właściciel
   Współwłaściciel
   Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
   Użytkownik wieczysty
   Inny podmiot

4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I NIERUCHOMOŚCI
Osobowość prawna (proszę zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

   1. Osoba fizyczna    2. Osoba prawna    3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Pełna nazwa/Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

Identyfikator

PESEL NIP REGON

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2015

Rady Gminy Murów

z dnia 30 grudnia 2015 r.
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Adres/siedziba składającego deklarację

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

Adres nieruchomości (wypełnić jeżeli adres nieruchomości jest inny niż adres składającego)

KRAJ

POLSKA
WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem „X”, należy wybrać jedną możliwość)

  odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny 
(papier, tworzywo    sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji,  pozostałe
odpady zmieszane)
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
(odpady komunalne nie poddane segregacji)

5. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Łączna liczba osób zamieszkujących posesję:

Stawka opłaty na mieszkańca: 6)

Miesięczna wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałej wynosi:
(należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących posesję przez stawkę opłaty na mieszkańca)

6. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK 
LUB POJEMNIK NA BIOODPADY (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

  TAK   NIE

7. Oświadczam, że obecnie posiadam pojemniki:
  na odpady  zmieszane o pojemności: ………………... sztuk: ……………………..

                  na bioodpady o pojemności: …………………………. sztuk: …………………….

8. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Na terenie nieruchomości odpady komunalne gromadzone będą w następujących pojemnikach :
(należy podać liczbę pojemników)
typ KP-7
(pojemność 7 m3)

typ 1100
(poj. 1,1 m3)

Inny:

typ 240

(poj. 240 l.)

typ 120 i 110
(poj. 120 l. i 110 l.)

Inny:

Miesięczna  wysokość  opłaty  dla  nieruchomości  niezamieszkałej  wynosi:
(należy  pomnożyć  liczbę  pojemników  na  odpady  zmieszane  przez  stawkę  za
pojemnik ustalonych uchwałą Rady Gminy w Murowie) 6)
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9. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

…………………………..                                                           …………………………………
                 data                                                                                                                   czytelny podpis

ADNOTACJE ORGANU

Data (dzień-miesiąc-rok) Podpis przyjmującego formularz

ZAŁĄCZNIKI
 1. …………………………................................................................................................................................

 2. ………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie:
1. W przypadku gdy nieruchomość w części jest zamieszkała , a w części niezamieszkała należy wypełnić obie tabele (nr 5 i 8).
2. Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi  lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Murów nową deklarację uwzględniającą
zmiany w terminie do 14 dni od wystąpienia zmiany.

4. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 2
miesięcy.

5. Niniejszą  deklarację  należy  złożyć  w siedzibie  Urzędu Gminy Murów,  Dworcowa  2,  bądź  przesłać  drogą  pocztową  na
wskazany wyżej adres.

6. Uchwała Rady Gminy w Murowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI,

składana przez właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Wypełnić należy jasne pola na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.
Podstawa  
prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 z późn. zm.) 

Składający Właściciele nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Murów, przez których
rozumie  się  także  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby
posiadające  nieruchomość  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  inne  podmioty  władające
nieruchomością.

Termin 
składania

W terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie obowiązku
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zdarzeń mających wpływ na wysokość
tej opłaty.

Miejsce 
składania

Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Przyczyny złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)

 1. Złożenie pierwszej deklaracji  2. Korekta deklaracji  3. Zmiana danych

2. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub 
zakres obowiązku uiszczenia opłaty)

Rok Miesiąc Dzień

3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

   Właściciel
   Współwłaściciel
   Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
   Użytkownik wieczysty
   Inny podmiot

4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I NIERUCHOMOŚCI
Osobowość prawna (proszę zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

   1. Osoba fizyczna    2. Osoba prawna    3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Pełna nazwa/Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

Identyfikator

PESEL NIP REGON

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2015

Rady Gminy Murów

z dnia 30 grudnia 2015 r.
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Adres/siedziba składającego deklarację,

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

Adres nieruchomości (wypełnić jeżeli adres nieruchomości jest inny niż adres składającego)

KRAJ

POLSKA
WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem „X”, należy wybrać jedną możliwość)

  odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny 
(papier, tworzywo    sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji,  pozostałe
odpady zmieszane)
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
(odpady komunalne nie poddane segregacji)

5. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – dla domku letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 
Ryczałtowa stawka opłaty od domku letniskowego lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe:4)

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe znajdujące 
się na nieruchomości:
Roczna kwota opłaty:

6. Oświadczam, że obecnie posiadam pojemniki:
  na odpady  zmieszane o pojemności: ………………... sztuk: ……………………..

                    na bioodpady o pojemności: …………………………. sztuk: …………………….

ADNOTACJE ORGANU

Data (dzień-miesiąc-rok) Podpis przyjmującego formularz
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ZAŁĄCZNIKI
 1. …………………………................................................................................................................................

 2. ………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie:
1. Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi  lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Murów nową deklarację uwzględniającą
zmiany w terminie do 14 dni od wystąpienia zmiany.

3. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, bądź przesłać drogą pocztową na
wskazany wyżej adres.

4. Uchwała Rady Gminy w Murowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
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