DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 16 grudnia 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 4100

Data: 2015-12-16 13:56:55

UCHWAŁA NR XVIII/122/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6m ust. 1a i ust. 1b 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 ze zm.), Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów.
§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożone do dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi, zachowują ważność.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XIV/96/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego, poz. 2930).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje
od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Władysław Grosicki
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 15 grudnia 2015 r.
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Piekoszowie

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Piekoszów

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
14 dni w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wpisać dzień-miesiąc-rok)

□
□
□
□

wygaśnięcie obowiązku – data wygaśnięcia obowiązku od ………………………………….…

pierwsza deklaracja

– data powstania obowiązku opłaty………………………………….…

nowa deklaracja

– data zaistnienia zmiany

………………………………….…

korekta deklaracji

– obowiązująca od daty

………………………………….…

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający:

□ właściciel

□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty

□ inny podmiot

□ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
Nazwisko i imię

PESEL

NIP

REGON

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej

ADRES ZAMIESZKANIA
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Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż powyżej)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu / nr działki

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. OŚWIADCZENIE O SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji odpady będą gromadzone
i odbierane w sposób selektywny:

□ tak
□ nie
E. STAWKA MIESIĘCZNEJ OPŁATY OD 1 MIESZKAŃCA
Jeśli w punkcie D zaznaczono odpowiedź:
TAK, należy wpisać w punkcie G stawkę opłaty 5,00 zł
NIE, należy wpisać w punkcie G stawkę opłaty 8,00 zł
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F. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI MIESZKAŃCÓW
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji:
jest zameldowanych ...................., zamieszkuje .................... .
(liczba osób)

(liczba osób)

G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY

................................. x ................................ = ................................. zł
(liczba osób zamieszkałych)

(stawka opłaty)

(wysokość opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ............................ zł
(słownie ...................................................................................................................................................)

H. ZAŁĄCZNIKI

1. Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w nieruchomości, której dotyczy deklaracja (tylko
w przypadku występowania różnicy między ilością osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie
danej nieruchomości).

I. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ – PRZYCZYNA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI/
UZASADNIENIE ZMIANY

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

................................................
(miejscowość i data)

K. ADNOTACJE ORGANU

.................................................
(podpis)
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POUCZENIE
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Piekoszów 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.
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 do Wójta Gminy Piekoszów nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
3) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił
ją w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy określa w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) W przypadku niewykonania w całości lub części zadeklarowanego zobowiązania, niniejsza deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.).

OBJAŚNIENIA
Punkt A – pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „x” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć „x” - składana w
związku ze zmianą danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi; pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć „x” w przypadku błędu (m.in. oczywista omyłka pisarska, błąd
rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Do korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty (art. 81 ustawy
- Ordynacja podatkowa); pole „wygaśnięcie obowiązku” należy zaznaczyć „x” w przypadku wygaśnięcia obowiązku
podatkowego (np. sprzedaż nieruchomości).
Punkt B - pod pojęciem "inny podmiot", zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku (art. 2 ust.1 pkt 4 ), rozumie
się dzierżawcę czy najemcę, posiadacza (w tym samoistnego w rozumieniu art. 336 kc) oraz korzystającego, jeżeli dana
nieruchomość została oddana do korzystania.
Punkt D - "selektywna zbiórka odpadów", czyli gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów
odpadów.
Punkt E - miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała nr ….. Rady
Gminy Piekoszów z dnia ….. grudnia 2015 r.
Pod pojęciem "mieszkaniec", zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów, należy
rozumieć osobę fizyczną, mającą na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w art. 2d rozporządzenia
WE 763/2008.
Punkt G - wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość podaną w punkcie F oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na
jednego mieszkańca z punktu E. Liczba osób zamieszkałych nie oznacza liczby osób zameldowanych, należy wpisać liczbę
osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.
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Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych na nieruchomości, której dotyczy deklaracja

Ja,............................................................................................................................................................
właściciel / zarządca nieruchomości o adresie
...............................................................................................................................................................,
oświadczam, że różnica w ilości osób zameldowanych a zamieszkujących spowodowana jest:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(podać powód niezamieszkiwania osób zameldowanych)

..................................................................
(podpis składającego oświadczenie i deklarację)

