
UCHWAŁA NR X/79/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)1) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)2) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – wg załącznika nr 1. 

§ 2. 

1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy składać w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

2.  Deklarację nową należy składać w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej 
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, zawartych w złożonej 
uprzednio deklaracji.

§ 3. 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Staszowie osobiście, przesyłać pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji na adres:  biuro@staszow.pl , w obu 
przypadkach załącznik musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy kwalifikowanego certyfikatu, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej ePuap podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatem lub profilem zaufanym. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 5. 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Staszowie nr XLVIII/472/14 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, 
z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 
87, poz. 122
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Uzasadnienie do Uchwały Nr X/79/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 maja 2015 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
( Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Staszowie, uwzględniając zmianę stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego, wzór deklaracji. W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny 
adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne. Następnie deklaruje rodzaj 
odbieranych odpadów: odpady segregowane albo zmieszane odpady komunalne. Deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć do 
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 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 właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Uchwała w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie 
nieruchomości stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na 
celu prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
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   Załącznik Nr 1
do uchwały Nr  X/79/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia  29 maja 2015r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

- nieruchomości na których zamieszkują lub nie zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t j.: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399 z późn. zm.)

Składający: Właściciel  nieruchomości,  na  której  zamieszkują  lub  w  części  zamieszkują  mieszkańcy
lub  nie  zamieszkują  mieszkańcy  w  rozumieniu  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach 

Termin składania: Termin składania  deklaracji  w ciągu 14 dni  od dnia zamieszkania lub 14 dni  od dnia,  w którym
nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

A. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (Proszę wpisać „X „ we właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja                                    

□ zmiana danych zawartych w  deklaracji       …................................................
                                                                                       data zmiany (dzień-miesiąc-rok)

□ korekta deklaracja                                         …................................................
                                                                                      data zmiany (dzień-miesiąc-rok) 

Uzasadnienie korekty deklaracji/ zmiany danych zawartych w deklaracji:

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

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 (Proszę wpisać „X „ we właściwy kwadrat)

□ Właściciel                                                   □  inny
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający: (Proszę wpisać X we właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna            □ osoba prawna             □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
                                                                                                                   (np. wspólnota mieszkaniowa)

Imię i nazwisko/
Nazwa składającego deklarację …............................................................................................

PESEL / NIP 
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Telefon kontaktowy:
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(jeżeli inny jak w rubryce D)

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Ulica Nr domu Nr lokalu
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F. Dotyczy nieruchomości na terenie miasta Staszowa

Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w  niniejszej
deklaracji odpady będą zbierane i odbierane w sposób:

□ selektywny □ nieselektywny
(zmieszany)

Liczba mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości └─┘└─┘

W przypadku wystąpienie różnicy w liczbie osób zameldowanych i zamieszkałych prosimy o uzasadnienie rozbieżności.
Uzasadnienie:

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

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

Rodzaj gromadzenia odpadów selektywny nieselektywny
(zmieszany)

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca
…............. zł …............. zł

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (liczba mieszkańców x stawka opłaty)

              
                  ……………… zł

Kwartalna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (miesięczna kwota x 3 miesiące)

  
……………… zł

G.  Dotyczy nieruchomości na terenie wiejskim Gminy Staszów (35 sołectw)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej
 deklaracji odpady będą zbierane i odbierane w sposób:

□ selektywny □ nieselektywny
    (zmieszany)

Liczba mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości └─┘└─┘

Liczba mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi w sposób selektywny

…. zł ….. zł ….. zł ….. zł ….. zł ….. zł ….. zł ….. zł ….. zł ….. zł

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami    komunalnymi 
zbieranymi w sposób nieselektywny

….. zł ….. zł ….. zł ….. zł ….. zł ….. zł ….. zł ….. zł ….. zł ….. zł

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

              
                  ……………… zł

Kwartalna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (miesięczna kwota x 3 miesiące)

  
……………… zł

W przypadku wystąpienie różnicy w liczbie osób zameldowanych i zamieszkałych prosimy o uzasadnienie rozbieżności.
Uzasadnienie:

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

…………...................................................................................................................................................................
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H.  Dotyczy nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza
/znajduje się siedziba firmy, instytucji .

Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w  niniejszej  deklaracji  prowadzona  jest  działalność
gospodarcza/znajduje się siedziba firmy, instytucji:
NAZWA FIRMY/INSTYTUCJI

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

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

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

NIP
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej/instytucja
 …………………………………………………………………...
(wpisać właściwe np. lokal gastronomiczny, handel i usługi – jaki)

Odpady gromadzone są w pojemnikach
(podać liczbę pojemników o pojemności:
 120 l, 240 l, 1100 l, Kontener KP 7)

  120 l
  240 l
1 100 l

KP 7 (7000 l)
pojemność

└─┘└─┘
└─┘└─┘
└─┘└─┘
└─┘└─┘

liczba pojemników

Rodzaj gromadzenia odpadów Stawka opłaty miesięcznej
za odpady zbierane w sposób:

□ selektywny □ nieselektywny

 (zmieszany)

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
pojemnik 120 l
pojemnik 240 l
pojemnik 1 100 l
kontener KP 7 (7 000 l)

…............. zł
….............. zł
….............. zł
…................zł

…............. zł
…............. zł
….............. zł
….............. zł

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (liczba pojemników x stawka opłaty za pojemnik)

              
                   ………………   zł

Kwartalna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (miesięczna kwota x 3 miesiące)   ………………   zł

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 

    
     
……………………….......……..                                                                                                                   …………………………………......
           (miejscowość i data)                                                                                                                                            (czytelny podpis)

K. ADNOTACJE ORGANU
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Pouczenie:
-  Zadeklarowaną kwotę należy uiszczać bez wezwania gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie lub u inkasentów
(sołtysów) na terenie sołectw lub przelewem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego: 95 9431 0005 2001 0014 4863 0002.

- W przypadku nie wpłacenia określonych 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 (Dz.U. z 2014 r., poz 1619 z późn. zm.).
do 15 marca za I kwartał (styczeń, luty, marzec), 
do 15 czerwca za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec),
do 15 września za III kwartał (lipiec, sierpień wrzesień),
do 15 grudnia za IV kwartał (październik, listopad, grudzień).
-   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  właściwego  organu  deklaracje  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany
danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właściciel
nieruchomości  jest   zobowiązany złożyć  nową deklaracje  w terminie  14 dni od  dnia  nastąpienia  zmiany.  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 dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,
a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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