Uchwała Nr 283/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Celestynów składanej przez właściciela nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), Rada Gminy Celestynów uchwala,
co następuje:
§1
Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§2
Określa warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1. Deklarację składa się poprzez wypełnienie interaktywnego formularza za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji ePUAP.
2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa Załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały (format XSD).
3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(t.j. Dz. U. 2017r. poz 570).
§3
Traci moc Uchwała Nr 295/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Celestynów (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2013 r. poz. 8996) zmieniona uchwałami: Nr 301/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2013
r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz 8998), Nr 317/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 sierpnia
2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 9458) oraz Nr 67/15 Rady Gminy Celestynów z dnia
15 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6601).

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

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Uzasadnienie
Uchwały Nr 283/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zgodnie z brzmieniem art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) Rada Gminy uwzględniając
konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów.
Podjęcie uchwały spowodowane jest dostosowaniem wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi do obowiązujących przepisów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 283/17
Rady Gminy Celestynów z dnia 28 czerwca 2017 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD
– WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 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 2016r. poz. 250 z późn. zm.)
Składający: Właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Termin składania: W terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, w terminie 14 dni od dnia zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości
zamieszkałych osób na terenie nieruchomości.
Miejsce składania informacji: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację :

WÓJT GMINY CELESTYNÓW
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

Deklaracja składana po raz pierwszy

…….………………….…………………

(na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

□

data powstania obowiązku opłaty (dzień – miesiąc – rok)

Nowa deklaracja – ZMIANA DANYCH
(na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

.…….……….…………..……………..…
data zaistnienia zmiany danych (dzień – miesiąc – rok)

czystości i porządku w gminach)

□

Korekta deklaracji

.…….…………………………..…………
data obowiązywania korekty (dzień – miesiąc – rok)

(na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn.. zm.)

C. RODZAJ PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. właściciel

□ 2. współwłaściciel

□ 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość

□ 3. użytkownik wieczysty
□ 5. inny podmiot władający nieruchomością

w zarządzie lub użytkowaniu
Przyczyna zmiany/korekty ……………………………………………………………………………………………………

D. DANE OSOBY SKLADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4.

Nazwisko

5.

Imię (imiona)

6.

Imię ojca

7.

Imię matki

8.

Numer PESEL

9.

Tel. kontaktowy, adres e-mail

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

2. ADRES DO KORESPONDENCJI OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
10.

Kraj

11.

Województwo

13.

Gmina

14.

Ulica

17.

Miejscowość

18

12.

Powiat
15. .

. Kod pocztowy

19.

Nr domu

16.

Nr lokalu

23.

Nr lokalu

Poczta

3. ADRES NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE
20.

Miejscowość

24.

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (wypełnić jeżeli nieruchomość nie ma urzędowo nadanego adresu)

21.

Ulica

22.

Nr domu

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Oświadczam, że odpady z nieruchomości wskazanej w dziale D.3. będą zbierane i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):
25.

□ SELEKTYWNY

26.

□ ZMIESZANY

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Celestynów w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

27.

…….……………….

zł/osobę

……………………..

osób

28.

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 27 należy pomnożyć przez liczbę wskazaną w poz. 28)

29.

…………………….. zł/miesiąc

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
30.

Imię

31.

Nazwisko

32.

Data wypełnienia

33.

Podpis

G. ADNOTACJE ORGANU
Data sprawdzenia deklaracji

Podpis sprawdzającego deklarację

Uwagi

Pouczenie
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r, poz. 599 z późn. zm.).
Objaśnienia
1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminach wskazanych w Uchwale Rady Gminy Celestynów w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przelewem na indywidualne
rachunki bankowe.
2. Stawka opłaty została określona w Uchwale Rady Gminy Celestynów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia takiej opłaty.
3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki tej opłaty

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 283/17
Rady Gminy Celestynów z dnia 28 czerwca 2017 r.
______________________________________________________________________________________
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns="http://crd.gov.pl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" targetNamespace="http://crd.gov.pl/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NumerDeklaracji" type="NumerDeklaracjiTyp"/>
<xsd:element name="PowodZlozeniaDeklaracji" type="PowodZlozeniaDeklaracjiTyp"/>
<xsd:element name="DataZaistnieniaZmian" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="str:Tekst2000Typ"/>
<xsd:element name="DataWypelnieniaDeklaracji" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje"
type="DaneSkladajacegoDeklaracjeTyp"/>
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkoweTyp"/>
<xsd:element name="Nieruchomosc" type="NieruchomoscTyp"/>
<xsd:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/>
<xsd:element name="GromadzenieOdpadow" type="GromadzenieOdpadowTyp"/>
<xsd:element name="Oplata" type="OplataTyp"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="NumerDeklaracjiTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="100"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PowodZlozeniaDeklaracjiTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>deklaracja składana po raz pierwszy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DaneSkladajacegoDeklaracjeTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneDodatkoweTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DanePrzyjmujacegoFormularz" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="DeklDataPrzyjecia" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NieruchomoscTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="AdresNieruchomosci" type="AdresTyp"/>
<xsd:element name="NumerEwidencyjny" type="NumerEwidencyjnyTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="NumerEwidencyjnyDzialka" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="adr:Ulica"/>
<xsd:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NumerEwidencyjnyTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="50"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="PodmiotTyp">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="RodzajWlasnosci" type="RodzajWlasnosciTyp"/>
<xsd:element name="Osoba" type="OsobaTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Instytucja" type="InstytucjaTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="AdresTyp"/>
<xsd:element name="DaneKontaktowe" type="DaneKontaktoweTyp" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>właściciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współwłaściciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="4">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>użytkownik wieczysty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="8">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>inny podmiot</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OsobaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="oso:PESEL" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InstytucjaTyp">
<xsd:sequence/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneKontaktoweTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GromadzenieOdpadowTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TypZbiorki" type="TypZbiorkiTyp" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TypZbiorkiTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>selektywny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>zmieszany</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OplataTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OplataZamieszkale" type="OplataZamieszkaleTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="999"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OplataZamieszkaleTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="KwotaOsoba" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="Podstawa" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="StawkaZmieszane" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="StawkaSelektywne" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="KodSystemowy" type="str:Tekst65Typ"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name=""/>
<xsd:element name="" type=""/>
</xsd:schema>

