UCHWAŁA NR XXIV/162/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016r.,
poz.
446)
art.
6n
ustawy
z
dnia
13
września
1996
roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska
w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, który stanowi załącznik
do uchwały.
§ 2. Deklarację, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Książa Wlkp.,
w
terminach
określonych
w
art.
6m
ust.1
i
2
ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250):
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 3. 1. Deklarację, właściciel
z poniższych sposobów:

nieruchomości

obowiązany

jest

złożyć

według

jednego

1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11A,
2) przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo
pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113) na adres Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., ul. Stacha
Wichury 11A, 63-130 Książ Wlkp.,
3) przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., na Platformie
Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza
stanowiącego załącznik do uchwały.
2. Złożenie deklaracji za pomocą środków
z zachowaniem następujących warunków i trybu:

komunikacji

elektronicznej

winno

nastąpić

1) złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się na
Platformie ePUAP, zalogowania się i wypełnienia umieszczonego na wymienionej platformie
elektronicznego formularza;
2) załączenia w elektronicznym formularzu wcześniej przygotowanego pliku wzoru deklaracji, który jest
aktywnym formularzem pdf opublikowanym z możliwością pobrania na stronie
internetowej www.ksiaz-wlkp.pl /bip/ Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu
Wlkp. Układ informacji i powiązań między nimi wynika z wzoru deklaracji stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały;
3) wypełniony elektroniczny formularz wraz z załączoną deklaracją przesyłany jest za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej, której aktualny adres jest podany w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl/bip/ ;
4) wypełniony
formularz
elektroniczny
wraz
z
załączoną
deklaracją
składany
w formie elektronicznej musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o

Id: 82D19689-5449-410C-BCB3-D712C13A3B57. Podpisany

Strona 1

podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym Profilem
Zaufanym
ePUAP
w
rozumieniu
ustawy
z
dnia
17
lutego
2005
r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114
ze zm. ).
3. Po złożeniu deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostanie przesłane
składającemu urzędowe poświadczenie odbioru.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016
roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.Urz.
Woj. Wlkp. z 5 września 2016r, poz. 5332).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Identyfikator podatkowy NIP/ numer PESEL (niepotrzebne
skreślić) składającego deklarację
…………………………………………………………………..

Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/162/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 września 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY */**
Podstawa prawna: art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz.250)
Termin składania deklaracji:
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
Składający deklarację: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie Gminy Książ Wlkp.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI


PIERWSZA DEKLARACJA ………………………………….
(data zaistnienia zmiany)



KOREKTA DEKLARACJI



NOWA DEKLARACJA ………………………………………
(data zaistnienia zmiany)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ





WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
OSOBA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ
W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LUB SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
(W PRZYPADKU NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI
WIELOLOKALOWYMI, W KTÓRYCH USTANOWIONO ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ)
 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWIKSO/ NAZWA PEŁNA…………………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY……………………………………………………….
TELEFON KONTAKTOWY***…………………………………………………………………………...
ADRES MAILOWY***……………………………………………………………………………………

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO
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GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR EWID. DZIAŁKI

E. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA NIERUCHOMOŚCI
 SELEKTYWNY
 NIESELEKTYWNY
F. STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
 W przypadku selektywnej zbiórki – …….. zł od osoby/miesiąc
 W przypadku nieselektywnej zbiórki – ……..zł od osoby/miesiąc
G. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje****: …………………… osób

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
…………………. x ……..…………..……zł = ………..……..zł x 2 m-ce ……..…………….zł
(liczba osób zamieszkujących
nieruchomość)

(stawka opłaty zgodnie z zadeklarowanym
sposobem zbierania odpadów)

(miesięczna
opłata)

( opłata do wpłacenia na
konto Urzędu)

I. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne z stanem faktycznym.
……………………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………………
(czytelny podpis *****)

J. ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi organu

Data (dzień, miesiąc, rok)
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Objaśnienia:

* Składający deklarację,
wypełnia komputerowo lub ręcznie jasne pola dużymi
drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem, zaznaczając właściwy kwadrat lub
wpisując żądane informacje i oświadczenia.
** Deklaracja dotyczy jednej nieruchomości. W przypadku posiadania więcej niż jednej
zamieszkałej nieruchomości należy złożyć odpowiednią temu liczbę deklaracji.
*** Wypełnienie pozycji w przypadku posiadania telefonu lub adresu mailowego.
**** Należy podać faktyczną liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
***** W przypadku wysłania deklaracji elektronicznie podpisem jest podpis elektroniczny
weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18
września 2001 r., o podpisie elektronicznym (DZ. U. z 2013r., poz. 262 ze zm.) lub podpisem
potwierdzonym Profilem Zaufanym e PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz.
1114 ze zm.).

Pouczenie :
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 2016 r.,
poz. 599)
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UZASADNIENIE
do uchwały nr XXIV/162/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 250.) Rada Miejska po nowelizacji ww. ustawy wprowadzonej 1
lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 87 z późn. zm.) zobowiązana była do zaktualizowania
podstawy prawnej jej obowiązywania oraz dostosowania treści uchwały do aktualnie
obowiązujących przepisów prawa.
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