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UCHWAŁA NR XVIII/93/16 
 

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE 

z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 6n ust. 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 250) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w 

Urzędzie Gminy w Żychlinie w terminach: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej 

nieruchomości. 

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w 

formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Deklarację składaną w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu  Gminy w Żychlinie, 

ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin. 

3. Deklarację składaną w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail 

na adres: sekretariat@gminazychlin.pl lub za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal . 

4. Deklarację składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać w 

formacie: pdf, rtf, doc, docx, odt. 

5. 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. 

zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114). 
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§ 4. W sprawach wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  stosuje się  § 1 dotychczasowej Uchwały Nr XXXII/170/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z 

dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca 

składania deklaracji, nie dłużej niż do zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. W Uchwale Nr XXXII/170/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji, uchyla się § 2, § 3, § 

4, § 5 i § 6. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

  

  
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie 
 
 

Elżbieta Tarnowska 
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/93/16 

Rady Miejskiej w Żychlinie 

z dnia 31 marca 2016 r. 
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 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 2016 r., poz. 250). 
Składający 
deklarację: 

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

Termin 
złożenia 
deklaracji: 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie  14 dni od dnia, 
w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji. 

Miejsce 
składania: 

Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Norberta Barlickiego 15, 99-320 Żychlin 

  
 
I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat) 

□ pierwsza deklaracja 
 

□ zmiana danych zawartych w deklaracji 
(data zaistnienia zmiany   ............... - ................ - ........................................ r.) 

  
II. DANE IDENTYFIKACYJNE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  
 
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ: 

□ właściciel 

□ współwłaściciel 

□ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ użytkownik wieczysty 

□ inny podmiot władający nieruchomością 
 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PODMIOTU, PESEL/NIP (składającego deklarację) 
 

                          Imię i nazwisko 
lub nazwa 
podmiotu                           
PESEL/NIP1                           
Telefon 
kontaktowy 

                          

Data urodzenia2   -   -                     
Imię ojca2                           
Imię matki2                           

 

Adres e-mail  
□ Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Urząd Gminy w Żychlinie informacji dotyczących gospodarowania odpadami 

komunalnymi drogą elektroniczną.3 
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ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBA PODMIOTU (składającego deklarację) 
 

……………….………  ………………………………….……  ……………………….……… 
Kraj  Województwo  Powiat 

……………….………  ……………………………..…………  ………………………………. 
Gmina  Ulica  Nr domu/Nr lokalu 

………………………      -      ………………………………. 
Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI (nieruchomości, z której będą odbierane odpady) 
 

ŻYCHLIN  ……………………………..…………  ………………………………. 
Gmina  Ulica  Nr domu/Nr lokalu 

……………………….      -      ………………………………. 
Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta 

 
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
 
……………….…………  ………………………………….……  ……………………….……… 

Kraj  Województwo  Powiat 
……………….…………  ……………………………..…………  ………………………………. 

Gmina  Ulica  Nr domu/Nr lokalu 
……………………….…      -      ………………………………. 

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta 
  
III. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem  x, należy wybrać jedną możliwość) 
 

□ odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady segregowane) 

□ odpady komunalne nie są zbierane  w sposób selektywny (odpady zmieszane) 
 
 
IV. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY 
 
 
  X  =  [zł/miesiąc] 

 liczba mieszkańców  stawka opłaty4  wysokość miesięcznej 
opłaty  

 
 
V. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 
 
 
 
 
 
VI. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 
 

..................................................... .................................................................... 
(miejscowość i data) (czytelny podpis) 
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Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1619 ze zmianami). 
 
Objaśnienia: 
1. PESEL  podaje osoba fizyczna natomiast NIP podaje podmiot inny niż osoba fizyczna. 
2. Dane podaje wyłącznie osoba fizyczna. 
3. Postawienie znaku „x”  w kwadracie oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie przez Urząd Gminy w Żychlinie informacji 
dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U . z 2013r. poz. 1422 ze zm.). 
4. Stawkę opłaty należy wpisać zgodnie z obowiązującą stawką  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości określoną w uchwale Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 
 
 
  
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie 
 
 

Elżbieta Tarnowska 

 
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR  XVIII/93/16 

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE  

z dnia 31 marca 2016 r. 

 

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

 
 
 W myśl art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                 
i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1399, poz. 21 i poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, 
poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793) Rada Miejska w Żychlinie, 
uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty                  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa,             
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: 
1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący 
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację                  
o terminach i miejscu składania deklaracji; 

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,                
w szczególności: 
a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie                       

z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, 

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

 
           Zgodnie z art. 6m ust. 1a w/w ustawy deklaracja zawiera dane niezbędne do 
określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Stosownie do ust. 1b określając wzór 
deklaracji Rada Miejska w Żychlinie może wymagać podania następujących danych: 
1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub 

siedziby; 
2) adres nieruchomości; 
3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 
4) numer telefonu właściciela nieruchomości; 
5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości; 
6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego. 
 
 Rada Miejska w Żychlinie czyniąc zadość w/w przepisom określiła wzór deklaracji                       
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. 

 
 


