
UCHWAŁA NR XXIV/267/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 6 m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 250) oraz art.4 ust.1 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 296), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Sandomierza 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta 
Sandomierza w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne 
nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
położonych na terenie Miasta Sandomierza w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

1. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 właściciele nieruchomości obowiązani są 
złożyć w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu pl. Poniatowskiego 3 w terminie:

1) 14 dni od dnia, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 3 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu pl Poniatowskiego 3 w terminie:

1) do 31 maja 2016 r. – dla pierwszej deklaracji.

2) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości.
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§ 3. 

Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunlanymi zapomocą środków komunikacji elektronicznej.

1) Deklaracje mogą być przesłane za pomocą platformy ePUAP, poprzez wypełnienie formularzy 
udostępnionych przez Urząd Miejski w Sandomierzu.

2) Wypełnine deklaracje powinny zawierać jeden z podpisów:

a) bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego 
certyfikatu;

b) podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 
1114).

§ 4. 

Składający deklarację może dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. 

Załącznikami do deklaracji mogą być w szczególności:

1) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania;

2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju;

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami miasta;

4) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Miasta Sandomierz pod innym adresem 
niż adres zameldowania.

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr XXIII/253/20012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sandomierza (Dz. Urz. Woj. 

Św. 2013.881) oraz uchwała nr XXXVII/381/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014 r. 

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Św. 2014.805).

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 7. 

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

Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik Nr 1   
do Uchwały Nr XXIV/267/2016 

Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 28 kwietnia 2016r. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
 ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  nieruchomości zamieszkałe 
 

Podstawa prawna:     Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 
r., poz. 250) 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta 
Sandomierza, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3, w Biurze Obsługi Interesanta lub za 
pomocą platformy ePUAP.  

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca, a także w terminie 14 dni od 
dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji, a mających wpływ na 
wysokość opłaty. 

Organ właściwy do złożenia deklaracji:            
Burmistrz Miasta Sandomierza. 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat: □              pierwsza deklaracja                                                           ………………..……………..  
                                                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 1)  □              zmiana danych zawartych w deklaracji                             ………………..…………….. 
                                                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 2) □              korekta deklaracji                                                                  ………………..…………….. 
                                                                                                                                                      (za okres) 
 przyczyna złożenia kolejnej deklaracji: …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

B.   DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Składający (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): □ -  właściciel nieruchomości                                              □ -   współwłaściciel  (wielkość udziału …..……..) 

□ -  najemca, dzierżawca    □ -      użytkownik wieczysty           □ -  zarządca nieruchomości            □ -  inny 

 
Nazwisko i imię 3) / pełna nazwa 4)   
 
PESEL 3) 
 

 
REGON 4) 
 

NIP 4) 
 

KRS 4) 
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 Adres zamieszkania3) /siedziby4) 

 
Miejscowość 

 
Ulica  

Nr  
domu 

Nr  
lokalu 

Kod 
Pocztowy Poczta 
 Nr telefonu5) Adres e-mail5) 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI W SANDOMIERZU, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu Nr działki 6) 

 

D. DEKLARACJA 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji 
zamieszkuje: 

 
 

…………………………….. 
(podać liczbę osób) 

Czy na terenie nieruchomości zamieszkałej 
prowadzona jest działalność gospodarcza? □   TAK                       □   NIE 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi wynikająca z uchwał Rady 
Miasta, na jednego mieszkańca wynosi:  

przy segregowaniu 
odpadów 

 
 7,00 zł 

bez prowadzenia 
segregowania odpadów 

 
 10,00 zł 

Oświadczam, iż odpady powstałe na mojej nieruchomości będę segregował(a) - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat: □   TAK                              □   NIE 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: (iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkałych na danej 
nieruchomości  i stawki opłaty). 

 
 

_____________ zł  
(słownie zł)…………………….……………………………………. 
 
…………………………………………………………………….... 

 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 
 
 

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

F. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 
Uwagi: 
 
 
 
Podpis przyjmującego deklarację: ……………………………………      data złożenia: …………………….. 
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Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 
z późn. zm.).   
Objaśnienia  
1) Data powstania obowiązku opłaty. 
2) Data zaistnienia zmian zwartych w deklaracji. 
3) Dotyczy osób fizycznych. 
4) Dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 
5) Dane nieobowiązkowe. 
6) Wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości.  

Inne uwagi dotyczące Deklaracji 
 1. W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany danych będących podstawą 

ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości mieszkańców, 
przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny itp.). 

2. Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych 
zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, 
omyłkowych itp. 

3. Właściciele nieruchomości, które są w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe (prowadzona jest 
działalność handlowa, usługowa rzemieślnicza itp.) wypełniają dwa rodzaje deklaracji:  

a. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
zamieszkałych, 

b. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
niezamieszkałych. 

4. Składający deklarację może dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. 
Załącznikami do deklaracji, w szczególności mogą być: 

a. oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania; 
b. oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju; 
c. oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami miasta; 
d. oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie miasta Sandomierz pod innym adresem niż 

adres zameldowania. 
5. Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji można uzyskać na stronie internetowej 

miasta, telefonicznie pod numerem 15/6440100 lub pocztą elektroniczną na adres 
odpady@um.sandomierz.pl 
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Załącznik Nr 2   
do Uchwały XXIV/267/2016  

Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 28 kwietnia 2016r. 

 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem 
 DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

nieruchomości niezamieszkałe 
 

Podstawa prawna:     Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 250). 

Składający: Właściciele nieruchomości niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta 
Sandomierza, przez których rozumie się także, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
innych podmiotów władających nieruchomością. 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3, w Biurze Obsługi Interesanta lub za pomocą 
platformy ePUAP. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także w 
terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji, a mających 
wpływ na wysokość opłaty. 

Organ właściwy do złożenia deklaracji:             
Burmistrz Miasta Sandomierza. 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat: □    pierwsza deklaracja      ………………………….  
        (dzień – miesiąc – rok) 1) □    zmiana danych zawartych w deklaracji   ………………………..…  
        (dzień – miesiąc – rok) 2) 

□              korekta deklaracji                                                                .………………………….  
                                                                                                                                                      (za okres)  
przyczyna złożenia kolejnej deklaracji:   …………………………….………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

B.   DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): □ -  właściciel nieruchomości                                          □ -   współwłaściciel  (wielkość udziału ……..…)  

□ -  najemca, dzierżawca □ -     użytkownik wieczysty         □ -  zarządca nieruchomość      □ -  inny 
Typ podmiotu: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): □ – osoba fizyczna            □ -  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

□ – osoba prawna            □ -  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 
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Pełna nazwa 3) / Nazwisko i imię 4)  
 
Pełnomocnik ( nazwisko i imię): 
 
 
Identyfikator REGON 3) /PESEL 4) 
 
 

Numer KRS/NIP 3) 

 Adres siedziby lub miejsce zamieszkania dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 
Miejscowość Ulica Nr  

domu 
Nr  
Lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

Nr telefonu5) Adres e-mail5) 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI W SANDOMIERZU, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE 

 Ulica 
Nr domu Nr lokalu Nr działki 6) 

 

D. DEKLARACJA 
 

Oświadczam, że prowadzę następujący rodzaj działalności :…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………w ramach której: 

1. średnio na dzień jest zatrudnionych  pracowników ……………. 
2. średnio na dzień w szkole przebywa uczniów i pracowników ……………. 
3. średnio na dzień w żłobku/przedszkolu przebywa dzieci i pracowników .………… 
4. lokal handlowy ma powierzchnię …………….m2    
5. punkt handlowy bez lokalu tzw. stragan zatrudnia ………. pracowników  
6. uliczny punkt szybkiej konsumpcji ……… punkty  
7. lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych ……………….. 
 dodatkowo ogródki gastronomiczne posiadają ……………. miejsc konsumpcyjnych 
8. w szpitalu/internacie/hotelu/ pensjonacie jest łóżek………. 
9. zakład usługowy, rzemieślniczy, produkcyjny zatrudnia ….…...  
10. inne dane niezbędne do oszacowania wysokości opłaty, a nie ujęte wyżej………………………. 

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

Minimalne normy odpadów komunalnych, które mogą powstawać w wyniku wyżej wymienionej działalności są zawarte 
 w Regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie Miasta Sandomierza  
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      Ilość deklarowanych odpadów  
 

Rodzaj 
pojemników/pojemność  

Ilość 
pojemników 

Częstotliwość odbioru  
w miesiącu Ilość odpadów  (iloczyn kolumn A x B x C) 

A B C D 
120 l                             …………....……. litrów 
240 l                             …………....……. litrów 

1100 l                             …………....……. litrów 
7 tys. l.                             …………....……. litrów 

10 tys. l                             …………....……. litrów 
12 tys. l                             …………....……. litrów 

inne ……..……. l                             …………....……. litrów 
Łączna, miesięczna ilość deklarowanych odpadów                          …................……. litrów 

 
Deklarowana ilość pojemników przeliczeniowych - 120 litrowych (suma 
kolumny D podzielona przez 120, zaokrąglona do liczby całkowitej)      ………………………… 

 
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi wynikająca z uchwał Rady Miasta, za 
pojemnik przeliczeniowy - pojemnik120 litrowy  - wynosi: 

przy segregowaniu 
odpadów 

 10,00 zł 

bez prowadzenia 
segregowania odpadów 

 15,00 zł 
 

Oświadczam, iż odpady powstałe na mojej nieruchomości będę segregował(a) - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat: □   TAK                              □   NIE 
 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: (iloczyn liczby pojemników 
przeliczeniowych i stawki opłaty). 

 
_____________ zł  

(słownie zł)…………………….…………………………………. 
 …………………………………………………………………….... 

  
E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO  

    
 
 
      ………………………………                  ……………………….                    .……………………………………. 
                            (miejscowość)                                                           (data)                                                                            (czytelny podpis)  
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F. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 
Uwagi: 
 
 
 
Podpis przyjmującego deklarację: ………………………………      data złożenia: …………………….. 

  
Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 
z późń. zm.).  
 
Objaśnienia  

 
1) Data powstania obowiązku opłaty. 
2) Data zaistnienia zmian w ostatnio złożonej deklaracji. 
3) Dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 
4) Dotyczy osób fizycznych władających nieruchomością niezamieszkałą, na której powstają odpady. 
5) Dane nieobowiązkowe. 
6) Wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości. 

 
 

Inne uwagi dotyczące Deklaracji  
1. Deklaracja dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych czyli takich,  na których prowadzona jest 

wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza, a także każdej innej nieruchomości 
niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. 

2. W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany danych będących podstawą 
ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości odpadów, 
przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny itp.). 

3. Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych 
zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, 
omyłkowych itp. 

4. Typ podmiotu: 
a. Osoba fizyczna prowadząca działalność - prowadzi działalności na podstawie wniosku o dokonanie 

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w tym spółka cywilna. 
b. Osoba prawna – m.inn: spółka z o.o., spółka akcyjna, stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, kościoły, 

uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, spółdzielnie, partie polityczne. 
c. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - podmiot stosunku cywilnoprawnego 

nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną. Są to: spółki 
(jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółki w organizacji, wspólnota 
mieszkaniowa, stowarzyszenie zwykłe, partia nie wpisana do ewidencji) 

5. Pojemnik przeliczeniowy to pojemnik o pojemności 120 litrów. 
6. Właściciele nieruchomości, które są w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe (prowadzona jest 

działalność handlowa, usługowa rzemieślnicza itp.) wypełniają dwa rodzaje deklaracji:  
a. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkałych, 
b. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

niezamieszkałych. 
7. Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji można uzyskać na stronie internetowej 

miasta, telefonicznie pod numerem 15/6440100 lub pocztą elektroniczną na adres 
odpady@um.sandomierz.pl 
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Załącznik Nr 3   
do Uchwały Nr XXIV/267/2016  

Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 28 kwietnia 2016r. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
 ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości , na 

których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie 
przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

Podstawa prawna:     Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 250). 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta 
Sandomierza, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
innych podmiotów władających nieruchomością. 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3, w Biurze Obsługi Interesanta lub za pomocą 
platformy ePUAP..  

Termin składania: Pierwszy termin składania - do 31 maja 2016 r. Ponadto w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
pierwszego mieszkańca, a także w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 
określonych w deklaracji, a mających wpływ na wysokość opłaty. 
 

Organ właściwy do złożenia deklaracji:            
Burmistrz Miasta Sandomierza. 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat: □              pierwsza deklaracja                                                           ………………..………………..…..  
                                                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 1)  □              zmiana danych zawartych w deklaracji                             ………………..…………………….. 
                                                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 2) □              korekta deklaracji                                                                  ………………..………………….. 
                                                                                                                                                      (za okres) 
 przyczyna złożenia kolejnej deklaracji: …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

B.   DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Składający (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): □ -  właściciel nieruchomości                                              □ -   współwłaściciel  (wielkość udziału …..……..) 

□ -  najemca, dzierżawca    □ -      użytkownik wieczysty           □ -  zarządca nieruchomości            □ -  inny 

 
Nazwisko i imię 3) / pełna nazwa 4)   
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PESEL 3) 
 

 
REGON 4) 
 

NIP 4) 
 

KRS 4) 
 

 Adres zamieszkania3) /siedziby4) 

 
Miejscowość 

 
Ulica  

Nr  
domu 

Nr  
lokalu 

Kod 
Pocztowy Poczta 
 Nr telefonu5) Adres e-mail5) 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI W SANDOMIERZU, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu Nr działki 6) 

 

D. DEKLARACJA 
Liczba domków letniskowych lub 
Liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  
w tym liczba działek na terenie rodzinnych ogródków działkowych       …………………………szt. 

 
  segregowane niesegregowane 
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których znajduje się jeden domek letniskowy  70,00 zł 105,00zł  
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla innych  
nieruchomości lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe w tym za każdą jedną działkę na terenie rodzinnego ogrodu 
działkowego  11,50 zł   17,50 zł 

 
Oświadczam, iż odpady powstałe na mojej nieruchomości będę segregował(a) - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat: □   TAK                              □   NIE 

 
Ryczałtowa stawka opłaty dla nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno –wypoczynkowe.  (iloczyn liczby domków/działek i ryczałtowej 
stawki opłaty) 

 
_____________ zł  

(słownie zł)…………………….…………………………………. 
 …………………………………………………………………….... 

 
 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 
 
 

……………………………….       ………………………………..        …………………………………. 
                    (miejscowość)                                                                         (data)                                                                 (czytelny podpis)  
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F. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 
Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis przyjmującego deklarację: ……………………………………      data złożenia: …………………….. 

  
Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 
z późn. zm.) 

 
Objaśnienia 

 
1) Data powstania obowiązku opłaty. 
2) Data zaistnienia zmian zwartych w deklaracji. 
3) Dotyczy osób fizycznych. 
4) Dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 
5) Dane nieobowiązkowe. 
6)  Wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości.  

Inne uwagi dotyczące Deklaracji 
 1 W przypadku gdy na nieruchomości domki letniskowe powstały wcześniej niż przed 1.01.2016 r. lub 

nieruchomość była przed tą datą wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jako datę powstania 
obowiązku należy wskazać 1.01.2016 r. 

2 W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany danych będących podstawą 
ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości domków 
letniskowych, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny itp.). 

3 Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych 
zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, 
omyłkowych itp. 

4 Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji można uzyskać na stronie internetowej 
miasta, telefonicznie pod numerem 15/6440100 lub pocztą elektroniczną na adres 
odpady@um.sandomierz.pl 

  

Id: 31ECB07A-7D32-4D5D-B41B-5A89D77483CA. Uchwalony Strona 3



Uzasadnienie

Uchwała, której podstawą jest art. 6n ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) ma na celu uwzględnienie konieczności
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Dokumentem umożliwiającym prawidłowe naliczanie opłaty jest deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana przez
właściciela nieruchomości. Deklaracja zawiera informacje dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz
pouczenie, iż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Akt ten zwiera również
informacje 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, gdyż złożona przez właściciela nieruchomości
deklaracja w przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
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