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Poz. 1340
UCHWAŁA NR V/28/2015
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. 2013r, poz. 594 ze zm) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zmianami); RADA GMINY uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy, deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
§ 3. 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 w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
§ 4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca,
w którym nastąpiła zmiana.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała XXVI/167/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Przewodniczący
mgr Marzena Piętak
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 30 marca 2015 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością na terenie Gminy
Skarżysko Kościelne

Miejsce
składania:

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 1. PIERWSZA DEKLARACJA

 2. NOWA DEKLARACJA

 3. KOREKTA DEKLARACJI

 4. WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. WŁAŚCICIEL /
WSPÓŁWŁAŚCICIEL


2. UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY


3. ZARZĄDCA /
UŻYTKOWNIK


4. INNY PODMIOT
WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO

1. OSOBA FIZYCZNA


2. OSOBA PRAWNA

4.NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO


3. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
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___________

6. NR TELEFONU 1)

7. ADRES e-mail 1)

D2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
1. KRAJ

2. WOJEWÓDZTWO

3. POWIAT

4. GMINA

5. ULICA

6. NR DOMU

8. MIEJSCOWOŚĆ

9. KOD POCZTOWY

10. POCZTA

7. NR LOKALU

D3. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres w części D2)
1. KRAJ

2. WOJEWÓDZTWO

3. POWIAT

4. GMINA

5. ULICA

6. NR DOMU

8. MIEJSCOWOŚĆ

9. KOD POCZTOWY

10. POCZTA

7. NR LOKALU

D4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA, KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
4. GMINA

5. ULICA

6. NR DOMU

8. MIEJSCOWOŚĆ

9. KOD POCZTOWY

10. POCZTA

7. NR
LOKALU

11. NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW1)
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D4 niniejszej deklaracji zameldowanych jest:
…………............................................
(należy podać liczbę mieszkańców)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D4 niniejszej deklaracji zamieszkuje:
…………..............................................
(należy podać liczbę mieszkańców)
Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny *
Na nieruchomości znajduje się kompostownik: TAK /

NIE *

Wysokość miesięcznej stawki od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej w drodze
odrębnej Uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne, tj. ........................... zł.
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Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej,
stanowiącej iloczyn liczby osób zamieszkujących oraz wysokości stawki miesięcznej.
Opłata miesięczna wynosi …………………….... zł
słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….

E1.WYJAŚNIENIE PRZYCZYN RÓŻNICY POMIĘDZY ILOŚCIĄ OSÓB ZAMELDOWANYCH A
ZAMIESZKAŁYCH / INNE WYJAŚNIENIA
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
E2. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

.............................
(miejscowość i data)
E3. ADNOTACJE ORGANU

* Niepotrzebne skreślić
1)
Podanie danych jest dobrowolne na potrzeby ułatwienia kontaktu

.............................
(czytelny podpis)
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POUCZENIE:
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (j.t. Dz. U z 2014 r. poz. 1619 ze. zm.)
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych. 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 w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
4. Uchwała Nr XXXVII/232/13 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatę należy uiszczać bez wezwania, raz na dwa miesiące w łącznej
wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:
1/ do 28 lutego danego roku za miesiące styczeń i luty,
2/ do 30 kwietnia danego roku za miesiące marzec i kwiecień,
3/ do 30 czerwca danego roku za miesiące maj i czerwiec,
4/ do 31 sierpnia danego roku za miesiące lipiec i sierpień,
5/ do 31 października danego roku za miesiące wrzesień i październik,
6/ do 31 grudnia za miesiące listopad i grudzień
Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne
Nr 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021 z dokładnym opisem przelewu tj. imię i nazwisko, dokładny adres posesji, z zapisem
„opłata za odpady komunalne za okres ............. „.
5. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne, 26-115 Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a lub przesłać
pocztą na wskazany adres.
OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI:
1. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane są wyłącznie z nieruchomości
zamieszkałych.
Część B – należy zaznaczyć:
kwadrat „pierwsza deklaracja”, gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy tj. w terminie 14 dni od zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
kwadrat „nowa deklaracja”, gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty np. zmiana ilości mieszkańców lub zmiana sposobu gospodarowania odpadów. W przypadku złożenia
nowej deklaracji należy podać w części E deklaracji wyjaśnienia związane ze zmianą poprzedniej deklaracji.
kwadrat „korekta deklaracji”, w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej wynikającej np. z błędnego ich
podania. W przypadku korekty deklaracji należy podać w części E deklaracji przyczyny korekty.
Kwadrat „wygaśnięcie obowiązku”, gdy deklaracja składana jest w związku z zaprzestaniem zamieszkiwania na
nieruchomości lub zaprzestaniem wytwarzania odpadów. W przypadku wygaśnięcia obowiązku złożenia deklaracji należy podać
w części E deklaracji przyczyny wygaśnięcia tego obowiązku.
Część C – należy określić podmiot posiadający tytuł do nieruchomości dla której składana jest deklaracja. Deklaracje są
zobowiązani składać właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest
zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela
nieruchomości realizują osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali,
lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
Część D - zawiera dane składającego deklarację,
Część D1 – należy wypełnić wszystkie punkty z tym, że wypełnienie pkt. 6 i 7 nie jest obowiązkowe.
Część D2 – należy podać adres składającego deklarację
Część D3 – należy wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres wskazany w części D2.
Część D4- należy podać adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne.
Pozycja 11- numer ewidencyjny działki należy wypełnić tylko w przypadku braku urzędowo nadanego adresu,
Część E – Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Oświadczenie o liczbie osób zameldowanych – należy podać wszystkie osoby zameldowane na danej nieruchomości
Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących – należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość
Określenie sposobu zbierania odpadów komunalnych – należy wybrać sposób segregacji odpadów poprzez skreślenie
niewłaściwego sposobu segregacji.
Kompostownik – należy wybrać poprzez skreślenie niepotrzebnego
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Wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami - należy wpisać aktualne miesięczne stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi określone przez Radę Gminy Skarżysko Kościelne.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stanowi iloczyn wartości liczby osób
zamieszkujących i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
E1 – Wyjaśnienie przyczyn różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych a zamieszkałych/ inne wyjaśnienia.
Należy wyjaśnić różnicę pomiędzy ilością osób zameldowanych a zamieszkującymi. W tym miejscu można także złożyć inne
wyjaśnienia.
E2 – Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację
Należy podpisać oświadczenie zawarte w deklaracji o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Należy wpisać miejscowość i datę złożenia deklaracji.

