DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 23 maja 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
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UCHWAŁA NR XXIII/176/2016
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.6n 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 Hrubieszowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów,
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Miasta Hrubieszowa, drogą pocztową na adres:
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany.
4. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarację składa
właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.
§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 971),
2) układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym
wzorem deklaracji pisemnej,
3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262,
z późn. zm.) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem elektronicznym
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
4) deklarację przesyła się za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
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§ 4. Jeżeli w deklaracji wyliczono opłatę uwzględniającą zwolnienie, wraz z deklaracją należy złożyć dla
każdej rodziny wielodzietnej oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie miasta Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r.
poz. 631).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Anna Świstowska
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/176/2016
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW
1. Miejsce na adnotacje urzędowe

2. Nazwa i adres organu, do którego składana jest deklaracja

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
ul. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
22-500 Hrubieszów

3. Numer dokumentu

…........................./201…...

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4. Właściwą odpowiedź oznaczyć znakiem 

 złożenie deklaracji,

 zmiana danych w deklaracji,
 korekta deklaracji
1
data powstania obowiązku, zaistnienia zmiany lub korekty (dzień-miesiąc-rok): ˽ ˽ - ˽ ˽ - ˽ ˽ ˽ ˽
B. OSOBA SKŁADAJĄCA DEKLARACJĘ
5. Imię

2

8. Nazwa podmiotu

3

2

6. Nazwisko
2

7. PESEL

˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽

9. NIP

3

11. Miejscowość
12. Kod pocztowy

˽˽-˽˽˽

˽˽˽˽˽˽˽˽˽

3

10. Osoba reprezentująca podmiot (imię i nazwisko, funkcja)
13. Poczta

14. Ulica

15.Nr budynku

16. Nr lokalu

17. Nr telefonu

18. Adres poczty elektronicznej

19. Rodzaj władania nieruchomością wskazaną w części C. Właściwą odpowiedź oznaczyć znakiem 

 Właściciel, współwłaściciel,

 osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie,

C. DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
20. Ulica

21. Nr budynku

 inny
22. Nr lokalu

D. SPOSÓB ZBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
23. Informacje o zbiórce selektywnej odpadów. Właściwą odpowiedź oznaczyć znakiem . Odpady na nieruchomości są zbierane:

4

 selektywnie (do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę podstawową),  są zmieszane (do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę wyższą).

E. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C.
24. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca ze sposobu
zbierania odpadów zadeklarowanego w rubryce 23.4

Stawka opłaty:

𝒛ł

.......... 𝒐𝒐𝒐𝒐ę∙𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎ą𝒄

25. Ilość osób zamieszkujących na nieruchomości.

Na nieruchomości wskazanej w części C.
zamieszkuje łącznie:
osób.

..........

E1. Wyliczenie opłaty dla osób niekorzystających ze zwolnień
26. Niekorzystający ze zwolnień.

Ilość osób niekorzystających ze zwolnień:

..........

27. Należy liczbę osób z rubryki 26 pomnożyć przez stawkę z rubryki 24.

Opłata miesięczna wynosi:

E2. Wyliczenie opłaty dla osób korzystających ze zwolnień dla rodzin wielodzietnych
28. Korzystający ze zwolnień.

Ilość osób korzystających ze zwolnień:

..........

5

...............zł

29. Należy liczbę osób z rubryki 28 pomnożyć przez stawkę z rubryki 24
i pomnożyć przez 50%.

Opłata miesięczna wynosi:

...............zł
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E3. Wyliczenie opłaty łącznej

30. Wyliczenie łącznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości. Jest to suma opłat wyliczonych w rubrykach 27 i 29.

Łączna opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami wynosi: .................zł, (słownie: ...............

............................................................................................................................ zł)

F. ZAŁĄCZNIKI

31. Wykaz załączników: Oświadczenia o członkach rodziny wielodzietnej: ........ szt.
G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ LUB DZIAŁAJĄCEJ W JEJ IMIENIU
32. Miejscowość, data (dzień-miesiąc-rok).

33. Czytelny podpis osoby składającej (pieczęć i podpis osoby działającej
w imieniu podmiotu).

...................................., ˽ ˽ - ˽ ˽ - ˽ ˽ ˽ ˽

........................................................

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

1

Data powstania obowiązku (czyli zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca) lub zaistnienia zmiany
w deklaracji najczęściej jest różna od daty złożenia deklaracji, ponieważ deklarację należy złożyć w terminie 14 dni
od daty powstania obowiązku lub zaistnienia zmiany.
2
W ramach części B. osoby fizyczne wypełniają rubryki: 5-7 oraz rubryki: 11 - 19, a rubryki: 8-10 pozostawiają puste.
3
W ramach części B. osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej wypełniają rubryki: 8-10 oraz
rubryki: 11 – 19, a rubryki: 5-7 pozostawiają puste.
4
Stawki opłat oraz zwolnienia od opłat określa Rada Miejska w Hrubieszowie w formie uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego. Określone są dwie stawki: podstawowa – jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie i wyższa –
jeżeli odpady są zbierane i odbierane jako zmieszane. Selektywna zbiórka odpadów podlega kontroli, a w przypadku
stwierdzenia, że nie jest prowadzona, pomimo jej zadeklarowania, Burmistrz Miasta Hrubieszowa decyzją naliczy
opłatę opartą o stawkę podstawową.
5
Zgodnie z § 2a uchwały Nr XXXIII/231/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty na terenie miasta Hrubieszowa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013r. poz.629, ze zmianami: Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2015r. poz.3808 i Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016r. poz.729) zwalnia się z 50% opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz.1863 oraz z 2015 r. poz. 1359).

Załączniki:
Termin składania:

OBJAŚNIENIA I POUCZENIA

Jeżeli w deklaracji wyliczono opłatę uwzględniającą zwolnienie, dokumentem potwierdzającym prawo
do zwolnienia jest oświadczenie o członkach rodziny wielodzietnej, złożone dla każdej rodziny oddzielnie.

Właściciel obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany będącej podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób zamieszkałych,
przystąpienie/odstąpienie od segregacji odpadów, zmiana danych składającego deklarację).
Egzekucja zaległości: W razie powstania zaległości we wnoszeniu opłaty będzie wszczynane postępowanie egzekucyjne,
a niniejsza deklaracja będzie stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/176/2016
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

OŚWIADCZENIE O CZŁONKACH RODZINY WIELODZIETNEJ 1
Oświadczenie nr ........ do deklaracji z dnia:

˽˽-˽˽-˽˽˽˽

1. Imię 2

3. Nazwa podmiotu 3

(dzień-miesiąc-rok)

A. OSOBA SKŁADAJĄCA OŚWIADCZENIE

2. Nazwisko2

4. Osoba reprezentująca podmiot (imię i nazwisko, funkcja)3

5. Miejscowość
6. Kod pocztowy

˽˽-˽˽˽

7. Poczta

8. Ulica

9.Nr budynku

10. Nr lokalu

B.DANE RODZINY WIELODZIETNEJ1
B1. ADRES RODZINY WIELODZIETNEJ
11. Ulica

12.Nr budynku

B2. CZŁONKOWIE RODZINY WIELODZIETNEJ
Lp.

Imię i Nazwisko

Data urodzenia (dotyczy
tylko dzieci,
dzień-miesiąc-rok)

1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(np.: ojciec, matka,
syn córka, itp.)

Uprawnienia dzieci,
które ukończyły 18.
rok życia (właściwe
oznaczyć znakiem )

Rodzice

2.
3.

Stopień
pokrewieństwa

13. Nr lokalu

˽˽-˽˽-˽˽˽˽
˽˽-˽˽-˽˽˽˽
˽˽-˽˽-˽˽˽˽
˽˽-˽˽-˽˽˽˽
˽˽-˽˽-˽˽˽˽
˽˽-˽˽-˽˽˽˽
˽˽-˽˽-˽˽˽˽
˽˽-˽˽-˽˽˽˽

nauka 
niepełnosprawność 
nauka 
niepełnosprawność 
nauka 
niepełnosprawność 
nauka 
niepełnosprawność 
nauka 
niepełnosprawność 
nauka 
niepełnosprawność 
nauka 
niepełnosprawność 
nauka 
niepełnosprawność 
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C. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE LUB DZIAŁAJĄCEJ W JEJ IMIENIU
14. Miejscowość, data (dzień-miesiąc-rok).

...................................., ˽ ˽ - ˽ ˽ - ˽ ˽ ˽ ˽

15. Czytelny podpis osoby składającej (pieczęć i podpis osoby działającej
w imieniu podmiotu).

........................................................

D. ADNOTACJE URZĘDOWE

1

Dotyczy rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.
U. poz.1863 oraz z 2015 r. poz. 1359). Zgodnie z art. 4 w/w ustawy przez rodzinę wielodzietną rozumie się
rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego
- w którym jest planowane ukończenie nauki;
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby)
prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą,
oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której
mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

2

Osoby fizyczne wypełniają rubryki: 1 i 2 oraz rubryki: 5 - 10, a rubryki 3 i 4 pozostawiają puste.
Osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej wypełniają rubryki 3 i 4 oraz rubryki: 5 - 10,
a rubryki 1 i 2 pozostawiają puste.

3

