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UCHWAŁA NR IX/58/2016
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r.
zmieniającej uchwałę Nr XIII/78/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, zmienionej
uchwałą Nr III/21/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 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) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o (t.j. Dz.
U. z 2016r., poz. 296) o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Rada Miejska
w Bodzentynie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik Uchwały Nr VIII/49/2016 i nadaje mu brzmienie o treści stanowiącej załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bodzentynie
Wojciech Kózka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX /58/2016
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2016

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENACH ZAMIESZKAŁYCH
PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.250 ).

SKŁADAJĄCY

właściciele nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ) położonych na terenie Gminy Bodzentyn.

- Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
MIEJSCE SKŁADANIA
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

TERMIN SKŁADANIA

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat )
 pierwsza deklaracja
data…………………

 korekta
data korekty………..........

 deklaracja zmieniająca ( nowa )
data zmieniającej ( nowej )……………...

B.2. Przyczyny złożenia korekty deklaracji:
…………………………………………………………………………………………………………
B.3. Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej ( nowej )
 zbycie nieruchomości  zmiana ilości osób

 zmiana danych

 inne – jakie…………………………………

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat )
 właściciel
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty
 jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny podmiot władający nieruchomością ( należy podać jaki )……………………………………………...

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Rodzaj składającego deklarację
 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

IMIĘ I NAZWISKO
……………………………………………….

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA / SPÓŁDZIELNIA / INNE
(nazwa i adres / wypełnić, jeżeli deklarację składa zarządca
nieruchomości lub zarząd wspólnoty)
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IDENTYFIKATOR PESEL*

REGON**

………………………………………………

……………………………………………………...

E. ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

Adres e-mail

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów ( nr działki )……………………………………………..

G. ADRES DO KORESPONDENCJI ( jeśli jest inny niż adres zamieszkania w punkcie E )
 jak powyżej

…………………………………………………………………………………………………………………...

H.OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ODBIERANE W SPOSÓB :
 odpady segregowane ( papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady
komunalne podlegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane )
 zmieszane odpady komunalne ( odpady komunalne niepoddane segregacji )

I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ( dotyczy właścicieli nieruchomości jednorodzinnych )
1. Liczba osób zamieszkałych w nieruchomości
2. Wysokość miesięcznej stawki opłaty ( należy wybrać stawkę zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i zbierania
odpadów komunalnych w sposób zmieszany lub selektywny )

3. Wysokość opłaty kwartalnej
( miesięczną stawkę opłaty należy pomnożyć przez 3 miesiące )
4. Prowadzone jest gospodarstwo domowe – sezonowo
w okresie od………………… do………………………

J. CZY NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI F NINIEJSZEJ DEKLARACJI
WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK ?
 tak
 nie

zł / m - c

zł
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K. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ( dotyczy nieruchomości wielolokalowych ) – wiersze poniżej wypełnia osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu.

1 osoba

1. Podział gospodarstw domowych w zależności od ilości
zamieszkujących osób

2-3 osoby

4 i więcej osób

2. Ilość gospodarstw domowych
3. Łączna ilość gospodarstw domowych w nieruchomości
4. Łączna ilość osób zamieszkujących nieruchomość
5. Stawka miesięczna ( należy wybrać stawkę zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w zależności od liczby osób w gospodarstwie
domowym i zbierania odpadów komunalnych w sposób zmieszany
lub selektywny )
6. Miesięczna opłata od wszystkich gospodarstw ( należy
pomnożyć miesięczną kwotę opłaty od jednego gospodarstwa
domowego przez ilość gospodarstw domowych )
7. Opłata kwartalna ( należy pomnożyć miesięczną opłatę od
wszystkich gospodarstw przez 3 miesiące )
8. Łączna opłata kwartalna z nieruchomości :

L. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.

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

………………………………………………………………………

( miejscowość i data )

( czytelny podpis, pieczątka osoby upoważnionej )

L.1. KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
Wyrażam zgodę na doręczanie mi pism a w szczególności decyzji administracyjnych i postanowień drogą elektroniczną
we wszystkich sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w postępowaniach
administracyjnych dotyczących tej opłaty, których byłbym stroną.
 tak
 nie
adres poczty elektronicznej
………………………………………………………………………………………………………………………………...

Ł. ZAŁĄCZNIKI – należy wymienić rodzaje załączników ( pkt 11 objaśnienia )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

M. ADNOTACJE ORGANU
……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………….
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Pouczenie:
1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłaconej w jej niepełnej
wysokości, 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 z późn. zm. ).
2. Deklaracje należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w formie papierowej lub w formie dokumentu
elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym e – PUAP.
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomości o podobnym charakterze.
4. Weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzona na podstawie danych, którymi dysponuje ewidencja
ludności tut. Urzędu.
5. Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność
lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo
spółdzielnię mieszkaniową.
2. Pod pojęciem gospodarstwa domowego rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe stale
na danej nieruchomości, utrzymujące się wspólnie.
3. Nieruchomość zamieszkała – nieruchomość, gdzie zamieszkują osoby.
4. Nieruchomość niezamieszkała – nieruchomość przeznaczona do czasowego zamieszkania np. szkoły, sklepy, działki
rekreacyjne.
5. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
6. Selektywne zbieranie odpadów – to zbieranie i gromadzenie odpadów w oddzielnych, wyraźnie oznakowanych pojemnikach
lub workach, prowadząca do wyselekcjonowania surowców wtórnych, czyli poszczególnych frakcji odpadów już w miejscu ich
powstania ( „ u źródła” ) : papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji.
7. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wynosi :
a) dla jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkałych przez 1osobę,
- 12 zł jeśli odpady są segregowane,
- 24 zł jeśli odpady nie są segregowane,
b) dla małych gospodarstw domowych zamieszkałych przez 2 do 3 osób,
- 16 zł jeśli odpady są segregowane,
- 32 zł jeśli odpady nie są segregowane,
c) dla gospodarstw domowych zamieszkałych przez 4 i więcej osób,
- 20 zł jeśli odpady są segregowane,
- 40 zł jeśli odpady nie są segregowane.
8. Opłaty uiszcza się do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału :
- do 15 stycznia danego roku ,
- do 15 kwietnia danego roku,
- do 15 lipca danego roku,
- do 15 października danego roku.
9. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie lub przelewem na indywidualny numer rachunku
bankowego.
10.We wszystkich wymaganych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić x w jednym odpowiednim
kwadracie.
11.Dokumentem upoważniającym do złożenia deklaracji jest np.: pełnomocnictwo z uiszczoną opłatą skarbową, umowa najmu,
umowa dzierżawy, uchwała wspólnoty o wyborze zarządu.
* dotyczy osób fizycznych
** wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie

