
UCHWAŁA NR V/4/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 6m ust. 1a i 1b art. 6n ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Nowej Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.

2. 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.

§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane za pomocą komunikacji 
elektronicznej są przesyłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Elektronicznej Platformie Usług 
Administracji Publicznej - ePUAP.

3. Wypełnione deklaracje powinny zawierać jeden z podpisów:

a) bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.);

b) podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U.
z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/24/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości oraz Uchwała Nr IX/37/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia
2 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/24/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Jerzy Roman
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Załącznik do uchwały Nr V/4/19

Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 18 stycznia 2019 r.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce składania:

Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454
z późn. zm.)

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.

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (odpowiednie zaznaczyć znakiem X)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

ð pierwsza deklaracja - ……………………………. (data powstania obowiązku)

ð kolejna (nowa) deklaracja - ……………………………. (data zaistnienia zmian)

ð korekta deklaracji złożonej w dniu ……………….. - ………………………… (okres którego dotyczy korekta)

ð wygaśnięcie obowiązku - ……………………………. (data wygaśnięcia)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

B.1. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (odpowiednie zaznaczyć znakiem X)

ðWłaściciel nieruchomości ðWspółwłaściciel ðNajemca ðDzierżawca ðUżytkownik

ðZarządca nieruchomości ðInny: …………………………………………

B.2. Dane identyfikacyjne podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji (odpowiednie zaznaczyć znakiem X)

ðOsoba fizyczna ðOsoba prawna ðJednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nazwisko i imię / pełna nazwa Imię ojca Imię matki

Numer
PESEL

Numer NIP lub REGON
(wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe)

C. ADRES ZAMIESZKANIA (zameldowania) / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Nr telefonu (opcjonalnie) Adres e-mail (opcjonalnie)

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY (wypełnić jeżeli inny niż adres w pkt C)

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych/domy jednorodzinne
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1. ILOŚĆ OSÓB – zamieszkujących nieruchomość: …………………….

2. ILOŚĆ OSÓB – zameldowanych: ……………………….

3. Wyjaśnienie przyczyn różnicy pomiędzy liczbą osób wskazanych w punkcie 1 i 2:

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………...
RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną możliwość):

ð odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,

opakowania wielomateriałowe, pozostałe odpady zmieszane) - stawka opłaty wynosi: ………… złotych

miesięcznie od gospodarstwa domowego;

ð odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady komunalne nie poddane

segregacji) – stawka opłaty wynosi: ………….. złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego.

D.2. Dotyczy budynków wielolokalowych (Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe i inne)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą zbierane w sposób: (odpowiednie zaznaczyć znakiem X, należy
wybrać jedną możliwość):

ð SELEKTYWNY
(papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania

wielomateriałowe, pozostałe odpady zmieszane)

ð NIESELEKTYWNY
(odpady komunalne nie poddane segregacji)

1. Ilość wszystkich gospodarstw domowych - ………………….

2. Ilość gospodarstw domowych – 1 – osobowych ………… x ……………. (miesięczna stawka opłaty) = ……………

3. Ilość gospodarstw domowych – 2 i więcej osób ………… x ……………. (miesięczna stawka opłaty) = ……………

4. SUMA (suma stawek miesięcznych) z pkt 2 i pkt 3 - …………………. (opłata miesięczna)

Wyjaśnienie przyczyn różnicy pomiędzy liczbą gospodarstw domowych wskazanych w punkcie 1 a sumą gospodarstw
domowych z pkt 2 i 3:

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

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

D.3. Dotyczy właścicieli nieruchomości domków letniskowych i nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą zbierane w sposób: (odpowiednie zaznaczyć znakiem X, należy
wybrać jedną możliwość):

ð SELEKTYWNY ð NIESELEKTYWNY

Stawka ryczałtowa opłaty: …………. Stawka ryczałtowa opłaty: ………….

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko Data wypełnienia deklaracji Podpis (pieczęć) składającego deklarację

(pełnomocnik) (czytelny podpis)

……………………………… ……………………………………….. ……………………………………………..
F. ADNOTACJE ORGANU

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.).
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2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia 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
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania kwartalnie z góry za I kwartał roku do 15 marca,
za II kwartał roku do 15 maja, za III kwartał roku do 15 września, za IV kwartał roku do 15 listopada na rachunek bankowy Urzędu
Miasta i Gminy w Nowej Słupi, w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi lub u inkasentów opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

5) Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, przez
platformę e-PUAP Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres.
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Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu określenie warunków i trybu składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Uchwała ma również na celu aktualizację wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Deklaracja jest podstawą do wystawienia administracyjnego tytułu wykonawczego
i prowadzenia egzekucji administracyjnej zaległych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W związku z powyższym wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powinien zawierać niezbędne informacje do wystawienia tytułu wykonawczego.

W związku z przywróceniem praw miejskich dla Nowej Słupi od 1 stycznia 2019 r. należy zmienić
uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Nowa Słupia.

Dotychczasową deklarację kierowano do Wójta Gminy Nowa Słupia, natomiast od 1 stycznia 2019 r.
organem właściwym jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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