
UCHWAŁA NR XLIII/221/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektornicznej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. 2013, poz. 1399) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje: 

§ 1. Określa sie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się, że deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć 
w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

§ 3. 1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML. 

2.  Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, 
zwanej dalej „ePUAP", za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu 
protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL). 

§ 5. Deklaracje przesyłane drogą elektroniczną opatrywane są: 

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
262) lub 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXV/128/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLIII/221/2014 
Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 30 października 2014 r.

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości 

Wypełnić komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

Podstawa 
prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z 
późn. zm.), zwana dalej ustawą 

Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Międzylesie, 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 
składania

W terminie do 31 marca 2013 r. oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ  na 
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 
wysokość opłaty.

Sposób 
składania

- na adres: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1,   57 – 530 Międzylesie
- na adres poczty elektronicznej: urzad@miedzylesie.pl

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1, 57 – 530 Międzylesie

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.6m ustawy, odpowiednie zaznaczyć znakiem 
x, należy wybrać jedną możliwość)

 złożenie deklaracji
 korekta deklaracji (data zaistnienia zmian: ____-____-_______)

<#g:WLA>
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna nie posiadająca        
osobowości prawnej

Imię i nazwisko / Pełna nazwa

PESEL (dot. osoby fizycznej) REGON (dot. osoby prawnej) NIP (dot. osoby prawnej)

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe)

  właściciel

  współwłaściciel

  zarządca

   użytkownik wieczysty

   współużytkownik wieczysty 

   inny (np. użytkownik, najemca, dzierżawca)

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj: Województwo: Powiat:

Gmina: Ulica: Nr 
domu:
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Miejscowość: Nr 
telefonu:

<#/g>

E. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina:

Miejscowość:

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkują

………………………………………………………………………………………………
                                                (należy podać liczbę mieszkańców)

F. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwe)

 zmieszany  selektywny (segregacja odpadów)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię: Nazwisko: Data złożenia deklaracji:

Czytelny podpis składającego deklarację:

I. ADNOTACJE URZĘDU MIASTA I GMINY

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki 
opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu.

Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy w kasie 
Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,  pl. Wolności 1, 57–530 Międzylesie bądź na wskazany przez Urząd Miasta i Gminy Międzylesie  rachunek 
bankowy.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. Nr 391)  w razie nie  złożenia  
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, 
Burmistrz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod  uwagę uzasadnione szacunki, w tym ilość 
odpadów  komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
<?+>
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XLIII/221/2014 
Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 30 października 2014 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" 
href="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/yx0il710gg/Deklara
cjaSmieciowa/styl.xsl"?>
<wnio:Dokument 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/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:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/yx0il710gg/D
eklaracjaSmieciowa/" 
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms" 
xsi:schemaLocation="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/yx0i
l710gg/DeklaracjaSmieciowa/ 
http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/yx0il710gg/DeklaracjaSmi
eciowa/schemat.xsd">

<wnio:OpisDokumentu><str:CID>6ec83edaa3c0124db4df913e771821731a356a
52@epuap.gov.pl</str:CID><meta:Identyfikator 
typIdentyfikatora="idFormularza"><meta:Wartosc>yx0il710gg/DeklaracjaSmiecio
wa</meta:Wartosc></meta:Identyfikator></wnio:OpisDokumentu><wnio:TrescDokum
entu>

<wnio:Wartosc>
<wnio:ID0></wnio:ID0>
<wnio:ID8></wnio:ID8>
<wnio:ID9></wnio:ID9>
<wnio:ID10></wnio:ID10>
<wnio:ID11></wnio:ID11>
<wnio:ID12></wnio:ID12>
<wnio:ID13></wnio:ID13>
<wnio:ID14></wnio:ID14>
<wnio:ID15></wnio:ID15>
<wnio:ID21></wnio:ID21>
<wnio:ID28></wnio:ID28>
<wnio:ID22></wnio:ID22>
<wnio:ID23></wnio:ID23>
<wnio:ID24></wnio:ID24>
<wnio:ID25></wnio:ID25>
<wnio:ID16></wnio:ID16>
<wnio:ID17></wnio:ID17>
<wnio:ID18></wnio:ID18>
<wnio:ID19></wnio:ID19>
<wnio:ID1></wnio:ID1>
<wnio:ID20></wnio:ID20>
<wnio:ID26></wnio:ID26>
<wnio:ID27></wnio:ID27>
<wnio:ID2></wnio:ID2>
<wnio:ID3></wnio:ID3>
<wnio:ID4></wnio:ID4>
<wnio:ID7></wnio:ID7>
<wnio:ID5></wnio:ID5>
<wnio:ID6></wnio:ID6>

</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>
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