
UCHWAŁA NR 322/XLVI/2014
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 30 października 2014 r.

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

położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust 1 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy 
pisemnie lub w formie elektronicznej.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formatach plików 
PDF, doc, odt,

2) deklarację w formie elektronicznej składa się za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej ePUAP www.epuap.gov.pl oraz strony internetowej www.kozieglowy.eboi.pl.,

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 3. Traci moc uchwała Nr 313/XLV2014 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25 września 2014 roku 
w sprawie określenia zmiany Uchwały Nr 156/XXV/2012 Rady i Miasta Koziegłowy z dnia 29 listopada 
2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 listopada 2014 r.

Poz. 5657



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk
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      Załącznik do Uchwały Nr 322/XLVI/2014 

                                                                                                     Rady Gminy i  Miasta Koziegłowy  

                                                                                               z dnia 30 października 2014 r. 

 

 

 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

 

 

 

 

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 późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. 

 

 

Składający: Właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy i Miasta 

Koziegłowy 

 

Termin składania: 
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca

 

W ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w 

deklaracji
 

 

A.ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY, PLAC MONIUSZKI 14, 42 – 350 KOZIEGŁOWY  
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

            złożenie pierwszej deklaracji                          korekta deklaracji (data zaistnienia  zmian...........................) 
 

 

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

             

              właściciel                                                       współwłaściciel                               

 

 

              użytkownik wieczysty                                    zarządca nieruchomości                 inny 

 

 Numer PESEL  

           
 

  ROK 
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D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. Podmiot nieruchomości zobowiązany do złożenia deklaracji  

 
 

4. Rodzaj podmiotu składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

                     osoba fizyczna 

 
5. Nazwisko 

 
6. Pierwsze imię           7. PESEL 

 

 
8. Data urodzenia                                         

(Pole nieobowiązkowe)  

 

9. Nr telefonu 

(Pole nieobowiązkowe) 

 

10. Adres  e – mail                                        

( Pole nieobowiązkowe) 

 

D.2. Adres zamieszkania  

 
11.  Kraj 

 
12. Województwo 13. Powiat 

14. Gmina 

 
15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 

18. Miejscowość 

 
19. Kod pocztowy 20. Poczta 

 

D.3. Adres do korespondencji  – jeśli jest inny, niż adres zamieszkania z D.2. 

 
21. Kraj 

 
22. Województwo 23. Powiat 

24. Gmina 

 
25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu 

28. Miejscowość 

 
29. Kod pocztowy 30. Poczta 

 

D.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE
  

 
31.  Kraj 

 
32. Województwo 

 
33. Powiat 

 
34. Gmina 

 
35. Ulica 36. Nr domu 37. Nr lokalu 

38. Miejscowość 

 
39. Kod pocztowy 

 
40. Poczta 

 
 

41. Numer geodezyjny nieruchomości: …………………………………………………………………………….. 

 

 

D.5. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D.4. JEST: 
 

 

42.  

                  

                 

 

 zamieszkała  

 

 

 

 

    

  
43. 

 

 

 

zamieszkiwana sezonowo 
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44. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.5. 

niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone w sposób selektywny 

(zaznaczyć właściwy kwadrat).  

 

     

          

            TAK                    NIE 

 

45.  Nieruchomość wskazaną w części D.5. potrzebuje wyposażyć w następujący pojemnik na odpady 

zmieszane: (podać jaki)  

 

 

pojemnik o objętości 120 litrów: …………… szt. 

pojemnik o objętości 240 litrów: …………… szt.     

 

 

46.Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji pochodzące                     

z nieruchomości oznaczonej w części D.5.  będą wykorzytywane                   

na własne potrzeby: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

      

          

            TAK                    NIE 

 

47.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.5. 

niniejszej deklaracji zamieszkuje (podać liczbę osób zamieszkujących 

nieruchomość): 

 

 

 

 

………………………………... 

48.  Wypełniają osoby, które w części D.5. zaznaczyły poz. 43  

Oświadczam, że odpady komunalne powstają sezonowo w okresie od ……….…….….… do ……………..….…. 

 
 

 

……………………………………………… 

(Miejscowość, data) 

 

 

…………………………………………………………………... 

(Czytelny podpis składającego z podaniem imienia i nazwiska) 

 
 

 

 

POUCZENIE 

 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 W przypadku zmiany danych będących podstawa ustalania wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć nową deklarację do Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. 

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Gminy i Miasta 

Koziegłowy o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od 

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 
 Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w Urzędzie Gminy i Miasta 

Koziegłowy pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem  Elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl oraz strony internetowej 

www.kozieglowy.eboi.pl 

 Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym. 
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ADNOTACJE ORGANU: 
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