DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 15 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 2256

Data: 2016-07-15 14:18:31

UCHWAŁA NR XVI/114/16
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.
j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 250 z późn. zm.)) Rada Gminy Secemin uchwala:
§ 1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w następujących
terminach:
a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
b) 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.
§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w sekretariacie
Urzędu Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin lub wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP przy
użyciu elektronicznej skrzynki podawczej, przy czym deklaracje składane w formie elektronicznej winne być
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/10/15 Rady Gminy Secemin z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości zamieszkałej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lis
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/114/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016 roku.
Pola należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Dzień-Miesiąc-Rok

.....-- …..--........
Podstawa prawna

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

Składający

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2, 29-145 Secemin.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń
mających wpływ na wysokość opłaty.

A. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ
WÓJT GMINY SECEMIN
UL. STRUGA 2, 29-145 SECEMIN
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ złożenie pierwszej deklaracji

□ korekta deklaracji
(data zaistnienia zmian …. - ..... -

.........)
C. ZAŁĄCZNIK

□ Pisemne uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji
D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Posiadacz samoistny

□ Najemca, dzierżawca
□ Zarządca
□ Inny …..............................................

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko/Nazwa
składającego deklarację

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Adres zamieszkania/Siedziba składającego deklarację
Kraj
Gmina

Miejscowość

Województwo
Ulica

Powiat
Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta
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Telefon kontaktowy :
(Podanie informacji o numerze telefonu nie jest obowiązkowe)

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość:
Ulica:

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów
(konieczny w przypadku braku numeru budynku)
Nr domu/lokalu:

Obręb ewidencyjny:

G. Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady
będą gromadzone i odbierane w sposób:

Działka nr:

□ selektywny

□ zmieszany

Liczba osób zamieszkałych na nieruchomości: …..............
Rodzaj gromadzenia odpadów

selektywny

zmieszany

miesięczna opłata za jednego mieszkańca
Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (liczba mieszkańców x stawka opłaty)
H. Oświadczam, że bioodpady będą gromadzone w
kompostowniku na działce o powierzchni …......... m², a
uzyskany kompost będę wykorzystywał na własny użytek
I. Oświadczam, że nieruchomość wyposażona jest w:

…............

□

TAK

□

NIE

□ zbiornik bezodpływowy o poj.
…....m³
□ przydomową oczyszczalnię ścieków
□ sieć kanalizacyjną

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

…..................................................
(czytelny podpis)

K. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca
1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz 599 z późn zm.).
Zgodnie z przepisami art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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.
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Zgodnie z art. 6o wyżej wymienionej ustawy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych
w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/114/16
Rady Gminy Secemin
z dnia 22 czerwca 2016 r.

URZĄD GMINY SECEMIN UL. STRUGA 2, 29-145 SECEMIN
OBJAŚNIENIA
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
nieruchomości w Seceminie, na których zamieszkują mieszkańcy
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w Gminie Secemin, na których
zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. z 2016 r.,poz. 250 z późn. zm.)
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością.
A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Secemin. Formularz
można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Secemin przy ul. Struga 2 w Seceminie lub
wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej, przy czym
deklaracje składane w formie elektronicznej winne być podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
B. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
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. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
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 wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej
przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
C. W przypadku korekty deklaracji załączyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji.
D. Wyjaśnienie pojęć:
Właściciel nieruchomości – w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
czyli właściciel nieruchomości wyodrębnionej prawnie i fizycznie, zwłaszcza poprzez urządzenie księgi
wieczystej,
Współwłaściciel - nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, zgodnie
z definicją Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, gdy nieruchomość
przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub fizycznym;
Najemca - jest to podmiot (osoba) używająca lokal mieszkalny, użytkowy lub garaż na podstawie
umowy najmu. Umowa taka jest zawierana najczęściej pomiędzy właścicielem mieszkania
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a podmiotem (osobą) używającą ten lokal lub garaż.
Zarządca – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym
zarządcy wspólnot mieszkaniowych, Administracja Mieszkań Komunalnych. Zarządcą nieruchomości
nie są spółdzielnie mieszkaniowe – chyba, że wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe,
a spółdzielnia została wybrana na zarządcę (w przeciwnym razie każdy właściciel mieszkania,
najemca składa odrębnie deklarację)
Posiadacz – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu,
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380
z późn. zm.);
Lokator – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego
tytułu prawnego niż prawo własności.
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie
i złożyć z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą
skarbową w wysokości 17 zł.
F. W przypadku zabudowy letniskowo mieszkaniowej z uwagi na to, iż nie posiadają one nr
domów należy podać obręb ewidencyjny oraz nr działki, na której usytuowany jest budynek.
G. Liczba osób zamieszkałych na nieruchomości - należy podać faktyczną ilość osób
zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych osób.
Przez zmieszane zbieranie odpadów należy rozumieć zbieranie odpadów komunalnych bez
poddawania ich wcześniejszej segregacji na frakcje wymienione poniżej.
Przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć zbieranie odpadów komunalnych obejmujące
następujące frakcje odpadów: papieru i tektury, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych, szkła bezbarwnego i kolorowego, odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, odpadów zielonych a także przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon.
W polu pt. miesięczna opłata za jednego mieszkańca – należy wybrać i wpisać określoną stawkę
opłaty uzależnionej od rodzaju gromadzenia, zbierania odpadów przedstawioną poniżej:
8,50 zł - w przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (odpady niesegregowane,
zmieszane)
4,00 zł - w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
Łączną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczamy mnożąc liczbę osób
zamieszkałych na nieruchomości x stawka opłaty.
Stawka opłaty (miesięczna opłata za jednego mieszkańca) jest to kwota uzależniona
od zadeklarowanego rodzaju gromadzenia odpadów i wynosi:
- w przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów – 4,00 zł od mieszkańca na miesiąc.
- w przypadku zadeklarowania zmieszanego (niesegregowanego) zbierania odpadów – 8,50 zł
od mieszkańca na miesiąc.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w kasie Urzędu Gminy
w Seceminie, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Koniecpol Oddział Secemin numer
konta: 70 8276 1026 2102 0000 0303 0001 kwartalnie: za I kwartał do 15 marca, za II kwartał,
do 15 maja, za III kwartał 15 września i IV kwartał do 15 listopada lub u sołtysa.
H. Przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię lub pojemnik służącą do kompostowania
bioodpadów.
W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów lub gromadzeniu bioodpadów
w kompostowniku – będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się
z selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub braku kompostownika organ w drodze decyzji
naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
Właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma
obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
z Referatem Gospodarki Urzędu Gminy w Seceminie tel. 34 35 56 017 wew. 33

