
UCHWAŁA NR XIII/86/2015                                 
RADY GMINY MIELEC

z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj 
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6m ust. 1a i ust.1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).

Rada Gminy Mielec
uchwała, co następuje

§ 1. 

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy 
Mielec, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust.1 w przypadku nieruchomości 
zamieszkałych jest oświadczenie właściciela nieruchomości o nie zamieszkaniu osoby zameldowanej, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

1. Wypełnioną deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy  
Mielec, zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Mielec w terminie:

1) dla nieruchomości zamieszkałych,

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

b) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

2) dla nieruchomości niezamieszkałych,

a) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

b) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 3. 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie 
niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 4. 

1. Deklaracja może być składana w formie papierowej lub elektronicznej.

2. Deklaracja w postaci elektronicznej składana jest w formacie xml.

3. Układ informacji i powiązań między informacjami w deklaracji elektronicznej obejmuje pola zawarte 
w załączniku nr1.

4. Deklaracja elektroniczna składana jest za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej ePUAP.
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5. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U.2013 poz.262 ze zm.) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art.20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U.2014 poz.1114).

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr XXX/232/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY MIELEC

JAN KOŁODZIEJ
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XIII/86/2015  

Rady Gminy Mielec z dnia 17 grudnia 2015r.  

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM    

 

 

DEKLARACJA 

 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

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  zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Mielec 

Termin składania 

deklaracji: 

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

b) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce składania: 

URZĄD GMINY MIELEC, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 

Organ właściwy  

do złożenia deklaracji: WÓJT GMINY MIELEC 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 



 pierwsza deklaracja 



korekta deklaracji 



zmiana danych w deklaracji 

 

 

Data zaistnienia 

zmian………./………/……. 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 



właściciel  



współwłaściciel  



użytkownik, posiadacz 

nieruchomości,  



najemca, dzierżawca 



inny podmiot władający 

nieruchomością 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
     osoba fizyczna 

 

 osoba prawna          

 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 Imię 

 
Nazwisko/Nazwa podmiotu 

 

                        
Pesel NIP 

D.ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj            Województwo Powiat 

Miejscowość Kod Pocztowy Poczta 

Gmina Ulica Nr. domu Nr. lokalu 

Tel. E-mail 
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PEŁNA NAZWA PODMIOTU (w przypadku nieruchomości niezamieszkałej) 

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

Regon .........................................................                   /                 NIP ............................................................................... 

E. ADRES SIEDZIBY 

Kraj 

 
Województwo 

 
 Powiat 

 

Gmina 

 
Ulica 

 
 Nr domu 

 

 Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 
 Kod pocztowy  

 
Poczta 

 

Tel. E-mail 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

Gmina Miejscowość Nr domu/nr lokalu  Kod pocztowy  Poczta 

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

Gmina Miejscowość   Nr domu/nr lokalu  Kod pocztowy  Poczta 

 

H. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Wskazanej w części F będą ,zbierane w sposób:  selektywny  nieselektywny (jako odpady zmieszane)  

Wskazanej w części G będą ,zbierane w sposób: selektywny                nieselektywny (jako odpady zmieszane)  

I. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości 

wskazanej w części F niniejszej deklaracji 

zamieszkuje w poszczególnych gospodarstwach 

domowych  : 

Liczba 

gospodarstw 

domowych 

 

Miesięczna stawka 

opłaty na jedno 

gospodarstwo domowe 

Wysokość 

miesięcznej 

opłaty 

 

Gospodarstwo domowe 1 osobowe 
1. 

…………………. 

2.  

……………………zł 

3. 

 
………………….zł 

(iloczyn  poz.1x poz.2) 

 

Gospodarstwo domowe 2 osobowe 

 

 

4. 

 
…………………. 

5.   

 
………………........zł 

6. 

 
…………………zł 

(iloczyn poz.4x poz.5) 

 

Gospodarstwo domowe 3 osobowe i powyżej 

 

7. 

 

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

8. 

 

..........................zł 

9. 

 
……………........zł 
(iloczyn poz.7x poz.8) 

Łączna kwota opłaty miesięcznej(suma z poz. 3, 6 i 9) 

Kwota opłaty z poz.10 słownie zł:…………………………………………...................... 

10.    

………. ……….zł 

 

Liczba osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym  ................................................... 
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J. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  

11. Wybór pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat(y)) 

60 dm3 120 dm3 240 dm3 1100 dm3 6000 dm3

Stawka opłaty ustalona w uchwale Rady Gminy Mielec w 

sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności z odpadami komunalnymi 

12. 

……………………/……………………………. 
(stawka opłaty) 

 

Ilość pojemników wskazanych w poz. 11 13. 

……………………/……………………………. 

Częstotliwość odbioru pojemników w okresie miesiąca 

 

14.………………………………………………………… 

 

Miesięczna kwota opłaty  

(stanowi iloczyn poz. 12 x poz. 13 x  poz. 14) 

 

15……………………/…………………………….. 
(kwota opłaty w zł) 

 Kwota opłaty  słownie zł: ……………………………………………………………………………………………….. 

K. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (DZIAŁ I) ORAZ W CZĘŚCI, NA  KTÓREJ  NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (DZIAŁ J) 

Wysokość  opłaty wynosi: 

(suma kwot: poz .10 + poz.15) 

16. 

……………………………………………………………… 

                             (kwota opłaty w zł)  

 Kwota opłaty  słownie zł: ……………………………………………………………………………………………….. 
 

L. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

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

                          (miejscowość i data) 

 

 

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

                              (czytelny podpis) 

 

 

 

Ł. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 
Pouczenie: 

1. W przypadku niewpłacenia wymaganej kwoty opłaty za odpady komunalne lub wpłacenie jej w niepełnej 

wysokości niniejsza deklaracja będzie podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tj Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze 

zm.).  

2. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się  

z obowiązku selektywnego zbierania odpadów Wójt Gminy Mielec naliczy w drodze decyzji opłatę za odbieranie 

odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

3. W przypadku dokonania zmiany danych w deklaracji przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
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Objaśnienia: 

1. Za gospodarstwo domowe uznaje się osobę lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych 

zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie. 

2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

3. W przypadku gdy deklaracje wypełnia inna osoba niż właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca lub użytkownik 

lub inny podmiot władający nieruchomością należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie 

pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu zobowiązanego do złożenia deklaracji. 

4. W sytuacji gdzie nieruchomości, które spełniają warunki F i G stosuje się zasadę sumowania należności opłat 

określonych w części I oraz J zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

5. W przypadku wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych należy dołączyć załącznik, w którym do każdego budynku 

przyporządkowana zostanie odpowiednia ilość gospodarstw domowych (w tabeli należy umieścić następujące 

elementy: liczbę porządkową, adres nieruchomości, ilość poszczególnych gospodarstw domowych i osób w nich 

zamieszkałych). 

6. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona  jest uchwałą Rady Gminy Mielec w 

sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dostępną na stronie internetowej 

www.gmina.mielec.pl oraz w Urzędzie Gminy w Mielcu. 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XIII/86/2015  

Rady Gminy Mielec z dnia 17 grudnia 2015r.  

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie właściciela nieruchomości  

o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.  

 

………………………………….  
( Miejscowość , dnia )  

 

 

 

………………………………………………….  

( Imię i nazwisko właściciela nieruchomości )  

 

 

 

………………………………………………….  

( Adres zamieszkania)  

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że …………………………………………………………………………………………  
( imię i nazwisko) 

 

zameldowany (a) ………………………………………………………………………………….….…  
( adres zameldowania) 

 

nie zamieszkuje pod wskazanym adresem.  

 

 

 

 

 

…………………………………………………..  
( czytelny podpis składającego oświadczenie ) 
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