
UCHWAŁA NR RG.0007.28. 2015 
RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 26 marca 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 
w związku z art. 6m ust. 1a  oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015r. poz.87, poz.122 ) Rada Gminy Kowale Oleckie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Kowale  Oleckie w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której  mowa w § 1 uchwały,  właściciel  nieruchomości  obowiązany  jest  złożyć 
w terminie 14 dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego  mieszkańca  lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających 
na danej nieruchomości właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację, o której mowa 
w § 1 uchwały, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej:

1) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie 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),  albo 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114),

2) deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej za pomocą Skrzynki Podawczej Projektu Wrota Warmii i Mazur znajdującej się pod 
adresem: http://cu.warmia.mazury.pl/ ,

3) deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której 
elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony  komputerowo właściwy 
druk deklaracji w formacie .DOC albo .DOCX, określony niniejszą uchwałą,

4) układ informacji i powiązań złożonej deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć w siedzibie 
Urzędu Gminy Kowale Oleckie,  ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr RG.0007.151. 2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz.594).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowale Oleckie.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Truchan
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Załącznik 
do uchwały Nr RG.0007.28.2015
Rady Gminy w Kowalach Oleckich
z dnia 26 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. 
poz.87 i 122)

Składający:
Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Kowale Oleckie, przez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie, najmie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od 
zbierania odpadów w sposób selektywny.

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie
(osobiście w kancelarii lub listownie)

Organ właściwy do złożenia deklaracji:
Wójt Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI   (zaznaczyć właściwe)

 □ pierwsza deklaracja,   □ zmiana danych zawartych w uprzednio  złożonej 
       dot. opłaty od miesiąca………..          deklaracji; dotyczy opłaty od miesiąca…………-……..roku   
       
Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz.749 z późn.zm.), 
wraz z korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwe)

□ właściciel □ dzierżawca □ zarządca

□ najemca lokalu □ użytkownik

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwe)

□  osoba fizyczna □  osoba prawna

□  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

□  inna jednostka

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
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Nazwisko

Imię Drugie imię

Pełna nazwa (nie dotyczy osób fizycznych)

Identyfikator:
           PESEL  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

           NIP       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Identyfikator REGON(nie dotyczy osób fizycznych)

_ _ _ _ _ _ _ _ _

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 1)

Rodzaj nieruchomości Adres (nazwa) nieruchomości Ilość osób zamieszkałych

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 2)

Rodzaj nieruchomości Adres (nazwa) nieruchomości, nr 
geodezyjny

Powierzchnia nieruchomości/ilość miejsc 
konsumpcyjnych/ilość osób 
przebywających na terenie nieruchomości 
(wybrać właściwe)

Ilość 
pojemników 3)

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ 
CZĘŚĆ ROKU

Rodzaj nieruchomości Adres nieruchomości, nr geodezyjny Ilość domków/ innych 
nieruchomości

D.4. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Ilość i wielkość pojemników, w których gromadzone są odpady komunalne 4)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dotychczasowa częstotliwość opróżniania pojemników na odpady (zaznaczyć właściwe) 

□ 1 raz w tygodniu    □ 1 raz na 2 tygodnie     □ 1 raz na 3 tygodnie      □ 1 raz na 4 tygodnie

Sposób gromadzenia odpadów: □ SELEKTYWNIE □ NIESELEKTYWNIE

(zaznaczyć właściwe) (oddzielnie frakcja sucha, frakcja mokra) (zmieszane)
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Miejsce gromadzenia odpadów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(podać adres jeśli jest inny niż adres nieruchomości )

Czy na terenie nieruchomości odpady komunalne powstają okresowo5):   □ TAK □ NIE
(zaznaczyć właściwe)

Jeśli tak, proszę podać okresy, w jakich odpady powstają: ………………………………………………………………………

E. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E.1. DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH MIESIĘCZNA OPŁATA WYNOSI:
          Wyliczenie miesięcznej opłaty 6)

………………………………………….   x   ……………………………..   =   …………….………………………………………….. zł
             (liczba osób zamieszkałych)                            (stawka opłaty)                                   (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………………………………... zł

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………….. zł

E.2. DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH MIESIĘCZNA OPŁATA WYNOSI:
          Wyliczenie miesięcznej opłaty 7)

………………………………………….   x   ……………………………..   =   …………….………………………………………….. zł
                   (ilość pojemników)                                    (stawka opłaty)                                      (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………………………………... zł

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………….. zł

E.3. DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH, KTÓRYCH CZĘŚĆ STANOWI NIERUCHOMOŚĆ 
ZAMIESZKAŁĄ, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁĄ MIESIĘCZNA OPŁATA WYNOSI:
          Wyliczenie miesięcznej opłaty 8)

………………………………………….   x   ……………………………..   =   …………….………………………………………….. zł
             (liczba osób zamieszkałych)                            (stawka opłaty)                                   (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

………………………………………….   x   ……………………………..   =   …………….………………………………………….. zł
                   (ilość pojemników)                                    (stawka opłaty)                                      (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………………………………... zł
           (suma opłat)

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………….. zł

E.4. DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ 
CZĘŚĆ ROKU, MIESIĘCZNA OPŁATA WYNOSI: Wyliczenie miesięcznej opłaty 9)

………………………………….      x   ……………………………..   =   …………….………………………………………………… zł
(liczba domków letniskowych lub                 (ryczałtowa stawka opłaty)             (iloczyn liczby domków/innych nieruchomości i ryczałtowej stawki 
innych nieruchomości                                                                                           opłaty)                                                                                
wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe)

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………..zł

F.  DANE KONTAKTOWE

Nr telefonu:………………………………………………… adres e-mail:…………………………………………………
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G. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Data wypełnienia (dzień – miesiąc - rok):

       _ _ - _ _  - _ _ _ _

Podpis (pieczęć) składającego deklarację:

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Uwagi organu przyjmującego deklarację:

Data i podpis przyjmującego deklarację:

POUCZENIE

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 
roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację 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 należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Kowale Oleckie nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w miesiącu powstania 
zmiany.

4. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składa się wraz z deklaracją. 

OBJAŚNIENIE

1) Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale lub czasowo 
zamieszkujący mieszkańcy.

2) Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne czyli: placówki oświatowe, sklepy, 
biura, ogródki działkowe, cmentarze, placówki gastronomiczne, hotele, instytucje, urzędy, zaplecza socjalne zakładów usługowych, 
działki rekreacyjne, placówki służby zdrowia itp.

3) Właściciel nieruchomości niezamieszkałych ilość wytworzonych ilość wytwarzanych odpadów określi na podstawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowale Oleckie i wskaże ilość pojemników do gromadzenia odpadów w ciągu 
miesiąca.

4) Należy podać ilość oraz wielkość pojemników znajdujących się na nieruchomości, w których gromadzone są odpady komunalne.
5) Informacja nie dotyczy nieruchomości z pozycji D.3. Jeżeli na nieruchomości odpady komunalne powstają okresowo, należy podać 

miesiące, w których powstają odpady. Właściciel nieruchomości będzie obciążany opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w miesiącach, kiedy faktycznie powstają odpady.

6) Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość i 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7) Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości 
odbieranych w ciągu miesiąca i stawki opłaty za pojemnik.

8) Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale lub czasowo 
zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza.

9) Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby domków letniskowych położonych na nieruchomości 
lub liczby innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i ryczałtowej stawki opłaty.

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

,,W razie braku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Kowale Oleckie, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o 
podobnym charakterze”.
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