DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 20 listopada 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2014-11-20 14:16:02

Poz. 3103
UCHWAŁA NR XLIV/456/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 14 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399) Rada Miejska w Końskich uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/371/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 270) załącznik otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
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Załącznik
do uchwały Nr XLIV/456/2014
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 14 listopada 2014 r. 29 listopada

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399)
Właściciele nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399) (objaśnienia – pkt 1)
W terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości.
Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

£ złożenie deklaracji

£ zmiana deklaracji

Data zaistnienia zmiany
–

(DD-MM-RRRR)

–

r.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Podmiot składający

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

£ osoba fizyczna

£ osoba prawna

£ jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko

(dotyczy os. fizycznych)

/ Pełna nazwa

(dotyczy os. prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości

prawnej)

Pesel

(dotyczy os. fizycznych)

/ NIP

(dotyczy os. prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

Adres zamieszkania / Adres siedziby

Nr telefonu *

Adres e-mail *

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Kod pocztowy

(objaśnienia – pkt 2)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

(wypełnić jeżeli nie ma nadanego
porządkowego nieruchomości)

Nr ew. działki w rejestrze gruntów
numeru

Nieruchomość wskazana w części C jest:
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

£ zamieszkała

£ niezamieszkała, na której
powstają odpady komunalne

£ w części zamieszkała oraz w części
niezamieszkała, na której powstają
odpady komunalne

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia

dział E i G.

dział F i G.

działy E, F i G.

D. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C NINIEJSZEJ
DEKLARACJI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY (objaśnienia – pkt 3)

£

TAK

____________________
* – pola nieobowiązkowe

£
1/4

NIE

2012 r.
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OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Liczba osób zamieszkałych z wyszczególnieniem miesięcznym
Kwartał

Miesięczna
stawka [zł]
Miesiąc

1

II

jeżeli
zaznaczono
TAK
w dziale D

jeżeli
zaznaczono
NIE
w dziale D

4,00

8,00

Opłata [zł]

Liczba osób
zamieszkałych

Miesięczna

(objaśnienia – pkt 4)

Kwartalna

(iloczyn miesięcznej stawki (suma miesięcznej opłaty z trzech
i liczby osób zamieszkałych)
miesięcy tworzących kwartał)

I

III
IV
2

V
VI
VII

3

VIII
IX
X

4

XI
XII
Suma:

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
ZE ZRÓDEŁ INNYCH NIŻ OD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH
Właściciel deklarując ilość oddawanych pojemników z terenu nieruchomości, winien określić ich liczbę zgodną
z zapisami w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Końskie
dotyczącymi średniej miesięcznej ilości wytwarzanych odpadów przez poszczególne podmioty.
Podmiot wytwarzający odpady lub
miejsce wytwarzania odpadów

Średnia miesięczna liczba osób lub
miejsc wytwarzających odpady
(objaśnienia – pkt 5,6,7)

(średnia zaokrąglona w górę do liczby całkowitej)

1 uczeń w szkole
lub 1 wychowanek w przedszkolu
0,01 m3/mc
1 osoba zatrudniona w szpitalu
0,176 m3/mc
1 osoba zatrudniona w hotelu lub
domu wypoczynkowym
0,13 m3/mc
1 osoba zatrudniona w innym
miejscu wyżej nie wymienionym
0,085 m3/mc
działka niezabudowana na terenie
ogrodów
działkowych,
domek
2/4

Średnia miesięczna objętość
wytwarzanych odpadów komunalnych
(iloczyn wskaźnika podmiotu/miejsca wytwarzającego
odpady oraz liczby osób/miejsca)
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letniskowy lub inny budynek na
terenie wykorzystywanym do celów
rekreacyjno-wypoczynkowych lub
na terenie ogródków działkowych
0,02 m3/mc

Razem m3:
Rodzaje pojemników
3

Pojemność [m ]
Miesięczna stawka
za pojemnik [zł]

L-110

L-120

L-240

L-1100 KP-4,5

KP-7

0,110

0,120

0,240

1,10

4,50

7,00

jeżeli zaznaczono TAK
w dziale D

9,40

10,20

20,50

93,80

383,70

596,90

jeżeli zaznaczono NIE
w dziale D

15,60

17,10

34,10

156,30

639,60

994,90

Suma
objętości
oddawanych
Miesięczna
odpadów
Kwartalna (suma iloczynów
(suma opłat
miesięcznej
[m3]

Miesiąc

Kwartał

Opłata [zł]

miesięcznych)

stawki i liczby
pojemników)

Liczba pojemników oddawanych z terenu
nieruchomości w miesiącu (objaśnienia – pkt 9)

(objaśnienia – pkt 8)

I
1

II
III
IV

2

V
VI
VII

3 VIII
IX
X
4

XI
XII

Suma:
G. ŁĄCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysokość kwartalnej opłaty
za gospodarowanie odpadami
(wpisać sumę kwartalnych opłat z działu E
i działu F)

Wysokość rocznej opłaty
za gospodarowanie odpadami
(wpisać sumę kwartalnych opłat)

Kwartał

I

II

III

IV

Opłata
kwartalna [zł]
Opłata
roczna [zł]

H. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

……………………………………

……………………………………

miejscowość, data

podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości /osoby
reprezentującej właściciela nieruchomości
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OBJAŚNIENIA
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Zgodnie z art. art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399) przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
W przypadku deklaracji dotyczącej więcej niż jednej nieruchomości należy sporządzić załącznik zawierający
informacje z części C w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości.
Uznaje się, że odpady zbierane są w sposób selektywny, gdy:
1) w roku 2014 - co najmniej 30% ogólnej objętości oddanych odpadów komunalnych w roku 2013, stanowią
odpady zebrane selektywnie,
2) w roku 2015 - co najmniej 30% ogólnej objętości oddanych odpadów komunalnych w roku 2014, stanowią
odpady zebrane selektywnie,
3) od roku 2016 - co najmniej 50% ogólnej objętości oddanych odpadów komunalnych w roku poprzednim,
stanowią odpady zebrane selektywnie.
Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem
zamieszkania powyżej 2 miesięcy.
Przez osobę zatrudnioną należy rozumieć pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, osobę świadczącą usługi
na podstawie Kodeksu cywilnego przez okres trwający co najmniej 2 miesiące, a także osobę fizyczną wykonującą
we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnika spółki osobowej. Osobom fizycznym wykonującym
we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnikom spółek osobowych opłaty nie nalicza się za okres
zawieszenia działalności gospodarczej trwający, co najmniej 2 miesiące.
Do osób zatrudnionych na terenie danej nieruchomości, nie zalicza się osób wykonujących działalność
gospodarczą wyłącznie poza jej terenem. Określając liczbę osób zatrudnionych należy uwzględnić osoby
zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu zaokrąglając w górę liczbę etatów.
Określając liczbę uczniów należy uwzględnić osoby uczące się w systemie zarówno stacjonarnym jak
i niestacjonarnym, zaokrąglając do całości ich średnią miesięczną ilość na terenie nieruchomości. Uwzględniając
osoby uczące się w systemie niestacjonarnym należy określić ich ilość proporcjonalnie do średniej ilości godzin
miesięcznego przebywania ucznia w systemie stacjonarnym.
Suma objętości oddawanych odpadów w miesiącu winna być co najmniej równa średniej miesięcznej objętości
wytwarzanych odpadów komunalnych.
Deklarowana ilość oddawanych pojemników przy założeniu, że gromadzone odpady zbierane będą wyłącznie
w sposób nieselektywny.

POUCZENIE:
1.

2.

3.

4.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, poz. 1166,
1342, 1529, z 2013 r. poz. 1289, z 2014 r. poz. 379, 567, 897, 1188).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach w podobnym charakterze.
W przypadku nieruchomości innych niż zamieszkałe, na których terenie powstają odpady komunalne, przesłanką
do złożenia korekty deklaracji jest jedynie zmiana deklarowanej ilości oddawanych pojemników z terenu
nieruchomości oprócz danych składającego deklarację.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać zgodnie ze wskazanymi terminami
w uchwale nr XXI/240/2012 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 843):
1) do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,
2) do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,
3) do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,
4) do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe zawarte w deklaracji będą przetwarzane przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
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