
Uchwała NR XXVI/146/2012

Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie  art.  6n  ustawy z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz  art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada 

Miejska  w Stawiszynie uchwala, co następuje:

§ 1

Uwzględniając  konieczność  zapewnienia  prawidłowego  obliczenia  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości, 

obejmujący objaśnienia  dotyczące  sposobu  jej  wypełnienia  oraz  pouczenie,  że  deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik 

nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się następujące terminy i miejsce składania deklaracji, o której mowa w § 1:

1.Deklarację  należy złożyć  w siedzibie  Urzędu Gminy i  Miasta  w Stawiszynie,  ul.  Szosa 

Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn lub przesłać pocztą  na wskazany wyżej adres.

2.Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składa 

się do 28.02.2013 r.

§ 3

W przypadku kiedy ilość  osób zameldowanych jest  inna  niż  faktycznie  zamieszkujących, 

należy wykazać się kopią potwierdzającą złożenie deklaracji w innej gminie.



§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 5

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

PRZEWODNICZACY 

RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE 

                                                                                                    Andrzej Rachwał 

     Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/146//2012
     Rady Miejska w Stawiszynie



     z dnia 28 grudnia 2012 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

Gminy i Miasta Stawiszyn 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. Z 2012 r. nr 0, poz. 391 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

położonych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, na których powstają 

odpady komunalne  

Miejsce składania 

deklaracji:

Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szkoda 

Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (pokój nr 15)  lub za pośrednictwem 

poczty na wskazany wyżej adres.

Nazwa i adres siedziby 

organu właściwego do 

złożenia deklaracji:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 

Stawiszyn 

1. Obowiązek złożenie deklaracji ( proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w 

odpowiednim kwadracie) 
  Pierwsza deklaracja   Korekta danych zawartych w deklaracji

(proszę podać rok-miesiąć-dzień)

 

2. Składający deklarację ( proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w 

odpowiednim kwadracie) 
 Właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz   Współwłaściciel, współposiadacz 

  Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

  Inny podmiot władający nieruchomością 

3. Dane składającego deklarację:
3.1. Dane identyfikacyjne 
3.1.1. Nazwisko 
3.1.2.Pierwsze imię, drugie imię 
3.1.3. Imię matki i ojca 
3.1.4. PESEL
3.2.  Adres zamieszkania 
3.2.1. Województwo 



3.2.2. Powiat
3.2.3. Gmina
3.2.4. Ulica
3.2.5. Nr domu
3.2.6. Nr lokalu 
3.2.7. Miejscowość 
3.2.8. Kod pocztowy
3.2.9. Poczta 
3.3. Dane identyfikacyjne współmałżonka (należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi 

małżeńską wspólność ustawową) 
3.3.1. Nazwisko 
3.3.2. Pierwsze imię, drugie imię 
3.3.3. Imię ojca, matki
3.3.4. PESEL 
3.4. Adres zamieszkania współmałżonka 
3.4.1. Województwo 
3.4.2. Powiat 
3.4.3. Gmina 
3.4.4. Ulica
3.4.5. Nr domu
3.4.6. Nr lokalu 
3.4.7. Miejscowość 
3.4.8. Kod pocztowy 
3.4.9. Poczta 
3.5. Adres nieruchomości na której powstają odpady
3.5.1. Miejscowość:
3.5.2.Ulica:
3.5.3. Nr domu lub nr działki ( w przypadku 

nie nadania nr domu): 
3.5.4. Kod pocztowy:
4. Dodatkowe informacje 
4.1. Urząd Skarbowy 
4.2. Nr konta bankowego 
4.3. Telefon komórkowy 
4.4. Adres e-mail 
5. Oświadczenia 
5.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części 3.5. deklaracji zamieszkuje: 
….......................... ( należy podać liczbę mieszkańców) 

5.2. Imię i nazwisko osób zamieszkujących na terenie nieruchomości wskazanej w części 3.5. 



deklaracji ( w przypadku większej liczby mieszkańców, dane należy zamieścić w odrębnym 

załączniku):
1
2
3
4
5
6
5.3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części 3.5. odpady będą 

gromadzone w sposób selektywny*
  tak   nie 

6. Obliczanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
6.1. Liczba mieszkańców ( proszę wpisać 

liczbę z pozycji 5.1.): …....................
6.2. Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca [zł/m-c] (proszę zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 
a)   6,50 zł ( jeżeli w dziale 5.3. zaznaczono 

tak) 

b)   12 zł (jeżeli w dziale 5.3. zaznaczono nie) 

6.3. Wysokość opłaty [zł/m-c] (należy wypełnić tylko jedno pole a lub b)
a) …..... zł ( w przypadku odbioru odpadów 

selektywnie zbieranych stanowi iloczyn wartości 

wpisanych w pozycji 6.2.a i 6.1.) ( p.6.3.a = 

p.6.2.a x p. 6.1.) 

b) …....... zł ( w przypadku odbioru odpadów 

zmieszanych stanowi iloczyn pozycji 6.2.b i 6.1.) 

(p. 6.3.b = p.6.2.b x 6.1.) 

7. Inne 
7.1. Czy nieruchomość wskazana w części 3.5. deklaracji wyposażona jest w kompostownik ?

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat. W przypadku zaznaczenia pozycji Tak, proszę podać 

pojemność kompostownika) 
  Tak               ................. m³   Nie 

7.2. Proszę wskazać sposób zagospodarowania ścieków 
 podłączenie do sieci 

kanalizacji 

  zbiornik bezodpływowy   przydomowa oczyszczalnia 

ścieków 

8. Oświadczenie i podpis składającego deklarację 
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie 

mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 

3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. Z 



2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę i Miasto Stawiszyn 

danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzania postępowania administracyjnego. 

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

(miejscowość i data ) 

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

(czytelny podpis) 

8. Adnotacja urzędowe :

 

Pouczenia

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. 1954 ze zm.)

2. Właściciel  nieruchomości  obowiązany  jest  złożyć  deklarację  o  wysokości  opłaty 

za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w 

Stawiszynie w terminie 28.02.2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego 

mieszkańca  na  danej  nieruchomości,  powstania  na  danej  nieruchomości  odpadów 

komunalnych  lub  zmiany  przez  Rade  Miejską  w  Stawiszynie  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty 

za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub  określonej  w  deklaracji  ilości  odpadów 

powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową 

deklarację w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn (pokój nr.15) w terminie 14 dni 

od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

4. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza 

miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy.

5. W  przypadku  niezłożenia  deklaracji  w  wyznaczonym   terminie  lub  w  przypadku 

uzasadnionych wątpliwości  co do danych zawartych w deklaracji,   Burmistrz  Stawiszyna,  

określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. 

6. Numer  konta  bankowego,  na  które  uiszczana  będzie  opłata  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi  właściciel  nieruchomości  uzyska  po  zweryfikowaniu  przez  Burmistrza 

Stawiszyna, złożonej deklaracji. 



7. Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  należy uiścić  do  10-go  dnia  miesiąca 

lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia, zgodnie z uchwała nr …./2012 

Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia ….................. 2012 r.  w sprawie terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

8. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 12 zł lub 6,50 zł jeżeli  

odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny ( zgodnie z uchwałą nr …....../2012 rady 

Miejskiej  w Stawiszynie  z  dnia  …..................  2012 r.  w sprawie metody ustalenia  opłaty 

za gospodarowanie odpadami, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie).  

Objaśnienia:

*  Selektywne  gromadzenie  odpadów  –  gromadzenie  w  oddzielnych  pojemnikach  lub  workach 

poszczególnych rodzajów odpadów, o których mowa w § 1 uchwały nr …...../2012 Rady Miejskiej 

w Stawiszynie z dnia …............. 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

tj.: 

a) odpady „suche”

b) odpady „mokre” 

Uzasadnienie 

Do uchwały Nr XXVI/146/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 r.



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

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach z dnia 13 

września  1996  r.  podjętych  1  lipca  2011  r.  gminy  mają  obowiązek  objąć  wszystkich 

właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  gminy  nowym  systemem 

gospodarowania  odpadami  komunalnymi.  W celu  wywiązania  się  z  nowych  obowiązków 

Rada Miejska Stawiszyn powinna przyjąć uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela 

nieruchomości.   

Rada Miejska w Stawiszynie została zobowiązana do określenia wzoru deklaracji o 

wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli 

nieruchomości, obejmującego objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, 

że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

BURMISTRZ STAWISZYNA 

Robert Jarzębski 


