
UCHWAŁA NR XVI/94/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6m ust. 1, ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządkach w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Miejska 
w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzylesie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie 
Miasta i Gminy Międzylesie osobiście, przesyłać pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

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

§ 3. 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).

§ 4. Deklaracje przesyłane drogą elektroniczną opatrywane są:

1. Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bądź

2. Podpisane potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 poz. 700 ze zm.).

§ 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia 
w życie niniejszej uchwały, na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi, zachowują ważność.

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVIII/89/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2020 r.
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XVI/94/2019

Rady Miejskiej w Międzylesiu 
z dnia 20 grudnia 2019 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 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

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 
prawne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością.  

Termin 
składania

Pierwszą deklarację należy złożyć w  terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego 
mieszkańca.

Sposób 
składania

- na adres: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac  Wolności 1,   57 – 530 Międzylesie
- na adres poczty elektronicznej: urzad@miedzylesie.pl
- za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP)

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)

 pierwsza deklaracja
 zmiana danych w deklaracji      data zaistnienia zmian: ____-____-_______

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna nie posiadająca             
    osobowości prawnej

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe)

  właściciel / współwłaściciel

  zarządca 

   użytkownik wieczysty / współużytkownik wieczysty 

   inny (np. użytkownik, najemca, dzierżawca)

IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA 

INDYWIDUALNE KONTO KLIENTA     

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

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj: Województwo: Powiat:

Gmina: Ulica: Nr 
domu:

Nr 
lokalu
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Miejscowość: Nr 
telefonu:

IMIĘ I NAZWISKO MAŁŻONKA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

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

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj: Województwo: Powiat:

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr 
lokalu

Miejscowość: Nr 
telefonu:

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

Miejscowość: Kod pocztowy:

Nr domu Nr 
lokalu

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje:

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

E. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D wyposażona jest w kompostownik przydomowy oraz 
oświadczam, że bioodpady powstające na nieruchomości w całości są w nim zagospodarowywane
(dotyczy tylko zabudowań jednorodzinnych):

 TAK  NIE

F.WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Liczba (os) Stawka
(zł/os)

Wysokość miesięcznej 
opłaty (zł)

Liczba mieszkańców nie objętych ulgą
Liczba mieszkańców objętych ulgą (5 i 6 osoba 
w rodzinie)
Kwota zwolnienia z tytułu kompostowania 
bioodpadów X X

RAZEM

Wysokość opłaty miesięcznej słownie ……………….…………………………………………………zł

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie z siedzibą w Międzylesiu, Plac Wolności 1 zwaną dalej ADO.
2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków umożliwiających wykonywanie pracy ADO.
3) Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody.
4) Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem.
5) W celu realizacji zadań statutowych, ADO wykonuje je na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przetwarza w granicach prawa.
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6) ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków.
7) Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w związku 

z wykonywanymi zadaniami ADO.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
12) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
13) Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marcin Tynda email: iod.urzad.miedzylesie@netkoncept.com

Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i 
faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Data:……………………………………….

                                                                                    
       ………………………………………………                                          ………………………………………………
                Imię i nazwisko (czytelny podpis)                                                                Imię i nazwisko małżonka (czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDU MIASTA I GMINY

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r.  o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. 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.

Objaśnienia:
1) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

2) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu 
zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

3) W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać 
od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych 
do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne 
miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy 
Międzylesie określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

6) Selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się w drodze decyzji podwyższoną stawkę opłaty za 
miesiące lub miesiąc, w którym zaistniało niedopełnienie powyższego obowiązku. 
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Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym

A.DANE SKŁADAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI     
                                                                                           * dotyczy osób fizycznych    ** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

Składający: (  zaznaczyć właściwy kwadrat)  

  osoba fizyczna/osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą                                  podmiot niebędący osobą fizyczną 

Nazwisko i imię * / pełna nazwa ** 

Numer PESEL * Numer NIP ** Inny identyfikator podatkowy * 

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Miejscowość Ulica Nr domu 

C. Liczba osób zamieszkujących poszczególne lokale w budynku wielolokalowym 

Numer  klatki/ 
Numer lokalu Łączna liczba osób zamieszkujących lokal
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…………………………….. ………………………………….
(data) (czytelny podpis)

Załącznik należy wypełnić w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym

Pouczenie:

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od 
właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do 
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku, gdy liczba pozycji załącznika okaże się niewystarczająca, należy złożyć odpowiednią liczbę załączników dotyczących danej 
nieruchomości tak aby ująć w nich wszystkie lokale w danym budynku.
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/94/2019  
Rady Miejskiej w Międzylesiu  

z dnia 20.12.2019 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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