
UCHWAŁA NR XXXII/256/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pińczów 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1591 ze zm.) oraz art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r.,poz.391) w związku z art.10 ust.1 i art.12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, 
poz.897) Rada Miejska w Pińczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Pińczowie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów. 

§ 2. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości składa w terminie do dnia 31 marca 2013 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.391). 

Składający: 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. 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Pińczowie 

Organ właściwy  

do przyjęcia deklaracji:                         Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów 

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 

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 

Składający: 

�    osoba fizyczna              

 �    osoba prawna                 

�    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP* Symbol PKG** 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Rady Miejskiej w Pińczowie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/256/12

z dnia 28 listopada 2012 r.
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Dzielnica Kod pocztowy Poczta 

Obręb/arkusz/numer działki 

DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 

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

                                                                                                                                                      (liczba mieszkańców) 

Wyliczenia miesięcznej opłaty: 

……………………………  X  ………………………………… = ……………………………………………………….. zł. 

    (liczba mieszkańców)                            (stawka opłaty)                             (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi……………………………………………zł. 

(słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

D.  OŚWIADCZAM, ŻE: 

�  gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą 

�  nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą 

�  na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone z powierzchni ………………………. poprzez kompostowanie 

 E.    ZAŁĄCZNIKI  (należy wymienić rodzaj załączników)  

1. Kopia umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do pierwszej deklaracji 

F.      PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

                                           (Miejscowość i data)                                                                                                                                              (Czytelny podpis) 

G.     ADNOTACJE ORGANU 
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Pouczenie: 

1) 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 2005 r., Nr 229,poz.1945 ze zm.) 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 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. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła. 

4) Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Objaśnienia: 

1) Deklarację wypełnia się poprzez wpisanie litery „X” w odpowiedni kwadracik. 

2) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer 
PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 

3) Deklaracja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i 
czasowo zamieszkują mieszkańcy. 

4) Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca. 

5) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. 

6) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji, w 
szczególności są: 

- kopia umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do pierwszej deklaracji, 
- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika, 

    - kopia umowy, w przypadku korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z wspólnego punktu gromadzenia    
odpadów. 

6)  Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenie na nieruchomości 
zamieszkałej powinien: 

- złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien poświadczyć ten 

fakt, kopią umowy na wspólne korzystanie z pojemników ( umowa stanowi załącznik do deklaracji)  
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Uzasadnienie

Uchwała, której podstawą jest art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r.,poz.391) ma na celu uwzględnienie konieczności zapewnienia prawidłowego 
obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gwarantem prawidłowości naliczania 
opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana 
przez właścicieli nieruchomości. Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz 
pouczenie, iż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera również 
informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz o dokumentach potwierdzających dane zawarte 
w przedkładanym dokumencie. Podjęcie niniejszej uchwały ma ogromne znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, gdyż złożona deklaracja przez właściciela 
nieruchomości w przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami stanowi podstawę wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego. 
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