
UCHWAŁA NR RG - XXIX / 244 / 13
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/209/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy 
Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr RG-XXVI/209/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. Określony w § 1 Uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

2. § 2 Uchwały zmienia się i otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składa się w terminie do 15 maja 2013 roku”.

3. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmienie i pozostają w mocy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Nowaczkiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Poz. 1754



POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Załącznik do Uchwały Nr RG- XXIX/244/13 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 27 marca 2013 r. 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa 

prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) 

Składający Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości                    

i porządku w gminach na której zamieszkują mieszkańcy.  

Termin 

składania 

Termin złożenia pierwszej deklaracji do dnia 15 maja 2013 r.   

W ciągu  14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych  

W ciągu  14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty określonej          

w deklaracji.  

Miejsce 

składania 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 

ul. Białe Zagłębie 25 

26 – 052 Nowiny 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 

                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok) 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

Tytuł prawny do nieruchomości:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    właściciel                □    użytkownik      □    współwłaściciel              □    inny ....................................... 

Nazwisko i imię 

 

PESEL 

 
 

ADRES ZAMELDOWANIA 
 

Gmina 

 

Ulica Nr domu 

 

Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

Gmina 

 

Ulica Nr domu 

 

Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta Numer telefonu 

 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 

 

Ulica Nr domu 

 

Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta Numer telefonu 

 

Numer działki ewidencyjnej 

 
 

D. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji: 

Odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny  □ TAK  □ NIE 

Zagospodarowuję odpady biodegradowalne, w tym odpady 

kuchenne i zielone poprzez kompostowanie □ TAK  □ NIE 

Chcę otrzymać pojemniki od podmiotu odbierającego odpady □ TAK  □ NIE 

Określenie ilości i rodzaju pojemników jakie właściciel 

nieruchomości chce otrzymać 

(rodzaj) 

□ 120 litrów  □ 240 litrów 

(ilość) 

 

…………………….. szt. 
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E. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C zamieszkuje:  ………………..osób (a/y) 
                                                                                                                                                                     (liczba mieszkańców) 

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego - 

……………zł 

 

Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  
……………………………………  X    3 m-ce =   …………………..zł 
   (wysokość opłaty miesięcznej)  
 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, po. 926, ze zm.) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

G. Załączniki (W tej części informacja jest zastrzeżona i służy tylko i wyłącznie do użytku służbowego. Należy złożyć w 

zamkniętej kopercie) 

□ Wykaz osób zamieszkałych na nieruchomości                                               □ Umowa na odbiór odpadów komunalnych 

□ Potwierdzenie pobytu za granicą lub zamieszkania w innej gminie 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 
Pouczenie: 

1. Zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. W przypadku niewpłacenia opłaty w wyznaczonym terminie 

lub wpłaceniu jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.): 

 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 uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze, 

 w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uiścił ją w wysokości 

niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

3. Wysokość miesięcznej stawki opłaty jest określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 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. 

5. 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 
Sitkówka-Nowiny nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

6. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela 

nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903, ze zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminie przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania 

czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat. 

7. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę 

należy uiszczać kwartalnie z góry bez wezwania w terminach do 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 31 października gotówką w kasie Urzędu 
Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy z adnotacją w tytule przelewu ”opłata śmieciowa” ze wskazaniem imienia i nazwiska 

oraz adresu składającego deklarację. 

8. Dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji (m.in. na podstawie bazy meldunkowej, danych z ewidencji gruntów i budynków, zużycia 
wody i innych dostępnych organowi danych). W przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji będą budzić uzasadnione wątpliwości organu lub w 

przypadku nie złożenia deklaracji, Wójt zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określi, 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. 
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Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Dane osobowe zawarte w wykazie i oświadczeniu będą wykorzystywane 

wyłącznie w celach związanych z prawidłowym naliczaniem opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja ta jest zastrzeżona i służy 

tylko i wyłącznie do użytku służbowego. Należy ją złożyć w zamkniętej kopercie 

 

WYKAZ OSÓB TWORZĄCYCH GOSPODARSTWO DOMOWE OKREŚLONE  

W DEKLARACJI 

 

Adres nieruchomości wskazanej w pkt C deklaracji: 

 

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

 

L.p. Imię i nazwisko 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

6.   

 

7.   

 

8.   

 
 

UWAGA: W przypadku osób zameldowanych, a nie mieszkających na danej nieruchomości należy 

wypełnić poniższe oświadczenie o przyczynie nieobecności. 

 

………………………………………. 
data i czytelny podpis składającego deklarację 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że niżej wymieniona/e osoba/y zameldowana/e nie zamieszkuje/ą na nieruchomości 

wskazanej w deklaracji z następujących przyczyn: 

 

L.p. Imię i nazwisko Przyczyna nieobecności* 

1.   

2.   

3.   

4.   
*1) zamieszkiwanie poza granicami Gminy Sitkówka-Nowiny – należy podać miejscowość, 

  2) zamieszkiwanie na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny pod innym adresem niż adres zameldowania – należy podać 

adres zamieszkania. 

 

 

…………………………………………………. 
data i czytelny podpis składającego oświadczenie 
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