DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 13 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 2174

Data: 2016-07-13 08:44:02

UCHWAŁA NR XXVI/162/2016
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 deklarację, o której mowa w § 1 do Urzędu Miasta i Gminy w
Połańcu w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2) 14 dni od dnia wystąpienia zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w
Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną.
2. Wypełnioną deklarację (wg wzoru udostępnionego na stronach BIP urzędu) w postaci obrazu lub pliku
edytowalnego
można
również
przesłać
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres: sekretariat@poczta.polaniec.eu lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji
publicznej e-puap na adres skrzynki podawczej: /k7s370cdyg/skrytka. Załącznik musi być podpisany
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub
profilem zaufanym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Połańcu.
§ 5. Traci moc uchwała Nr L/332/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Stanisław Lolo
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Załącznik
do uchwały Nr XXVI/162/2016
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 czerwca 2016 roku

1. Identyfikator podatkowy*

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

..................................
Podstawa
prawna
Składający

Termin
składania
Miejsce
składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 poz. 250)
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
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych bądź 14 dni od dnia
wystąpienia zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Miasta i Gminy Połaniec adres: ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec,
w przypadku składania deklaracji za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci
obrazu lub pliku edytowalnego na adres sekretariat@poczta.polaniec.eu, w obu
przypadkach załącznik musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, bądź za pośrednictwem
ePuap na adres skrzynki podawczej: /k7s370cdyg/skrytka podpisaną bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub
profilem zaufanym

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
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)




Pierwsza deklaracja2)

Zmiana danych zawartych w deklaracji/ Nowa deklaracja 3)

Korekta deklaracji4)

………………………………………
(dzień-miesiąc-rok zdarzenia powodującego konieczność złożenia lub korekty deklaracji)

Uzasadnienie przyczyny zmiany

C. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)





Właściciel



Współwłaściciel 5)



Użytkownik wieczysty

Spółdzielnia Mieszkaniowa / Wspólnota Mieszkaniowa
Inny podmiot władający nieruchomością (wymienić jaki np. najemca, dzierżawca) ………………..

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj składającego deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)




Osoba fizyczna



Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
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7. Nazwa pełna**/ Imię i nazwisko***

8. REGON**

9. NIP**

10. PESEL***

11. Data urodzenia***

12. Imię ojca ***

13.Imię matki***

14. Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację **
.....................................................................................................................................................
...........................................................podstawa umocowania......................................................
...........................................................podstawa umocowania.......................................................
D.2. ADRES SIEDZIBY**/ ADRES ZAMIESZKANIA***
15. Kraj
16. Województwo
17. Powiat
18. Gmina

19. Ulica

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

24. Nr telefonu (dane nieobowiązkowe)

20. Numer domu / Numer
lokalu
23. Poczta

25. Adres email (dane nieobowiązkowe)

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres siedziby/zamieszkania)
26. Kraj
27. Województwo
28. Powiat
29. Gmina

30. Ulica

31. Numer domu/Numer lokalu

32. Miejscowość

33. Kod pocztowy

34. Poczta

D.4 DANE IDENTYFIKACYJNA WSPÓŁWŁAŚCICIELA / WSPÓŁMAŁŻONKA 5)
35. Nazwa pełna**/ Imię i nazwisko***
36. REGON**

37. NIP**

38. PESEL***

39. Data urodzenia***

40. Imię ojca ***

41.Imię matki***

D.5. ADRES SIEDZIBY **/ ADRES ZAMIESZKANIA***
42. Kraj
43. Województwo

44. Powiat

45. Gmina

46. Ulica

47. Numer domu/Numer lokalu

48. Miejscowość

49. Kod pocztowy

50. Poczta

51.Nr telefonu (dane nieobowiązkowe)

52. Adres email (dane nieobowiązkowe)

D.6. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres siedziby/zamieszkania)
53. Kraj
54. Województwo
55. Powiat
56. Gmina

57. Ulica

58. Numer domu/Numer lokalu

59. Miejscowość

60. Kod pocztowy

61. Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
62. Ulica
63. Nr domu
64. Numer lokalu
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66. Kod pocztowy

67. Poczta

68. Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (podać w przypadku gdy brak numeru
porządkowego nieruchomości)

F. OŚWIADCZENIE I INFORMACJA STANOWIĄCA PODSTAWĘ OBLICZENIA
OPŁATY
F.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
69. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje:
……………………………………..
(należy podać liczbę mieszkańców)
70. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
Odpady gromadzone są w sposób:





selektywny

nieselektywny (zmieszany)

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
71. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.
……………………….
(liczba mieszkańców)

x
x

………………… =
(stawka opłaty) =

……………………………………………...….…….
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

wynosi……………..złotych (słownie…………………………..………………..….............. złotych)
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO(CYCH)/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
(niepotrzebne skreślić).
72. Imię
73. Nazwisko
74.Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

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

76. Imię

77. Nazwisko

78.Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

79. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego1 (niepotrzebne skreślić)

I. ADNOTACJE ORGANU
80. Uwagi organu podatkowego
…………………………………………………………………………………………………...............
...................................................................................................................................................................
81. Identyfikator przyjmującego formularz

82. 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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**dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną
***dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną
Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. z 2016r., poz 599 z późn. zm.)
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 złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca, gdy nieruchomość została zamieszkała przed dniem 01.07.2013 r. jako datę
powstania obowiązku należy wpisać 01.07.2013r.
3)
W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób
zamieszkujących lub innego czynnika będącego podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
4)
Waściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu)
danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanie niezgodnie ze stanem faktycznym,
błędnych, omyłkowych itp.
5)
W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują
współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności
ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.
6)
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.
7)
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomośći mieszkaniec zamieszkuje przez część
miesiąca, opłątę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkiwania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
8)
W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość
zobowiązania z tytyłu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty
w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
9)
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała
Rady Miejskiej w Połańcu.

