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Poz. 4371
UCHWAŁA NR L/332/13
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.
Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 951 z późniejszymi zmianami1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami2)) Rada
Miejska w Połańcu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Właściciele nieruchomości składają do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu w formie pisemnej
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśniecie obowiązku uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Połańcu.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/233/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Stanisław Lolo

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228,
poz. 888
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.645, poz. 1318

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 4371

Załącznik
do uchwały Nr L/332/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 roku
1. Identyfikator podatkowy*
.............................................

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych)
2. Rok
..................................
Podstawa prawna
Składający

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości,
współwłaścicieli, posiadaczy samoistnych, współposiadaczy
samoistnych,
użytkowników
wieczystych,
współużytkowników wieczystych, posiadaczy zależnych,
współposiadaczy zależnych lub innych podmiotów

władających nieruchomością
Termin składania

Miejsce składania

W terminie do dnia 31 lipca 2013 r. oraz w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia
zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty
Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Adres: ul. Ruszczańska 27 28-230 Połaniec

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Organ do którego trzeba złożyć deklarację
BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC
Adres: ul. Ruszczańska 27 28-230 Połaniec

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(wraz z korektą deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty – art. 81 ustawy
Ordynacja podatkowa)

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy
kwadrat)





Pierwsza deklaracja
Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
Korekta deklaracji

………………………………………
(dzień-miesiąc-rok zdarzenia powodującego konieczność złożenia lub korekty deklaracji)
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C. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat)











Właściciel
Współwłaściciel (należy podać wielkość udziału w lokalu mieszkalnym ..............)
Posiadacz samoistny
Współposiadacz samoistny
Użytkownik wieczysty
Współużytkownik wieczysty
Posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)
Współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)
Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
**dotyczy składającego deklarację nie
będącego osobą fizyczną
składającego deklarację będącego osobą fizyczną
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj składającego deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat)





***dotyczy

Osoba prawna
Osoba fizyczna
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

7. Nazwa pełna**/ Imię i nazwisko***
8. REGON**

9. NIP**

10. PESEL***

11. Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację **
.....................................................................................................................................................
...........................................................podstawa umocowania....................................................
...........................................................podstawa umocowania....................................................
D.2. ADRES SIEDZIBY**/ ADRES ZAMIESZKANIA***
12. Kraj
13. Województwo
14. Powiat
15. Gmina

16. Ulica

19. Miejscowość

17. Numer domu
20. Kod pocztowy

18. Numer lokalu
21. Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(jeżeli jest inny jak w rubryce D.2.)

22. Kraj
25. Gmina
29. Miejscowość

23. Województwo
26. Ulica

24. Powiat
27. Nr domu

30. Kod pocztowy

28. Numer lokalu
31. Poczta
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32. Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:
F. OŚWIADCZENIE I INFORMACJA STANOWIĄCA PODSTAWĘ OBLICZENIA
OPŁATY
F.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których w całości zamieszkują mieszkańcy
33. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje:
……………………………………..
(należy podać liczbę mieszkańców)
34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
Odpady gromadzone są w sposób:




selektywny

zmieszany
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
35. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi ………… złotych (słownie: ………………………………..……………… złotych).
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
(niepotrzebne skreślić).
36. Imię

37. Nazwisko

38.Data wypełnienia
(dzień-miesiąc-rok)

39. Podpis (pieczęć) składającego / osoby
reprezentującej składającego 1(niepotrzebne skreślić)

I. ADNOTACJE ORGANU
40. Uwagi organu podatkowego
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
41. Identyfikator przyjmującego formularz

42. Data i podpis przyjmującego formularz

………………………………………………
* Identyfikatorem podatkowym jest:
1) numer PESEL – w przypadku podatników będącymi osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nie prowadzących działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku
od towarów i usług
2) NIP- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

1

Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej
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Pouczenie:
Niniejsza deklaracja, zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 391) stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
Objaśnienie:
1) Pola deklaracji części A-H niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie
następuje komputerowo lub ręcznie; dużymi drukowanymi literami; czarnym lub niebieskim kolorem.
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 jest obowiązany złożyć nową
deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

