
UCHWAŁA NR XXIII/253/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r . Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i nr 106, poz. 675, z 2011. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 
poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst. jednolity : Dz. U. z 2011 r. Nr 197, 
poz. 1172, Nr 117 poz. 676 i Nr 232 poz. 1378) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa 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. Określa 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. 

§ 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji: 

1. Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania wraz 
z zaświadczeniem ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni. 

2. Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju wraz z potwierdzeniem zgłoszenia 
organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu. 

3. Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami miasta Sandomierza wraz z kopią deklaracji 
z tej gminy/miasta bądź stosowne zaświadczenie urzędu tej gminy/miasta. 

4. Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie miasta Sandomierz pod innym adresem niż adres 
zameldowania. 

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

1. do 31 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji. 

2. 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. nr 391 z późn. zm.). 

3. 14 dni od dnia zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej 
w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą 
rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 5. 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 XXIII/253/2012 

Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 

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                                          

(tekst  jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). 

Składający:                         Właściciele nieruchomości 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.  

Termin składania                Pierwszy termin składania - do 31 marca 2013 r. Ponadto w terminie 14 dni od dnia zamiesz- 

kania pierwszego mieszkańca lub 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              □    zmiana danych zawartych w deklaracji ………………..…………….. 

                                                                                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 
 

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 

Nazwisko i imię (dotyczy osób fizycznych) / pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej) 

  

PESEL 

 

REGON 

 

NIP 

 

KRS 

 
 

Adres zamieszkania/siedziby 

 

Miejscowość 

 

Ulica 

Nr  

domu 

Nr  

lokalu 

Kod 

pocztowy Poczta 
 

Nr telefonu Adres e-mail 
 

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

KOMUNALNE 

 

Ulica 
Nr domu Nr lokalu 

 

D. DEKLARACJA 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji 

zamieszkuje: 

 

 

…………………………….. 

(podać liczbę osób) 

Czy nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik? 

             □          TAK           ………….. m
3
                                                         □         NIE 

(w przypadku zaznaczenia pozycji TAK, proszę podać pojemność kompostownika) 

Czy na terenie nieruchomości zamieszkałej 

prowadzona jest działalność gospodarcza? □   TAK                        □   NIE 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca 

w Sandomierzu wynosi  

przy segregowaniu 

odpadów 

 

 

…………..  zł 

bez prowadzenia 

segregowania odpadów 

 

 

……… 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  razy stawka opłaty). 

 

 

_____________ zł 

 

(słownie zł)…………………….……………………………………. 

 

…………………………………………………………………….... 
 

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych z rzeczywistością  
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

   ……………………………………….………                                                .……………………………………. 
                            (nazwisko i imię)                                                                                                                                               (czytelny podpis) 

 

Data wypełnienia:        ……………………….……….  

F. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 

Uwagi: 
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Podpis przyjmującego deklarację: ……………………………………      data złożenia: …………………….. 

 

G. USTALENIE KWOTY OPŁATY  (wypełnia organ przyjmujący deklaracje) 

 

 

KWOTA OPŁATY ……………………………………………………………..zł 
           

H. ZAŁĄCZNIKI 

 kopia aktualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do 

pierwszej deklaracji (art. 11pkt 2 ustawy). 

 

Pouczenie: 

1) 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 2005r., Nr 229, 

poz. 1945 ze zmianami). W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym wyżej albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta określi w drodze 

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

2) W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane 

odpady komunalne i powiadamia o tym gminę (art. 9f cyt. ustawy). 

3) Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Sandomierza. Ten kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze 

grzywny (art. 10 pkt 2a cyt. ustawy). 

 

 
objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia Deklaracji 
 

1. Nieruchomość zamieszkała rozumiana jest jako nieruchomość, w której zamieszkuje minimum jedna 

osoba. 

2. Wyliczenie miesięcznej opłaty, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego 

mieszkańca.   

3. 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 wraz 

z zaświadczeniem ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni. 

b) Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju wraz z potwierdzeniem 

zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego 

równoważnego dokumentu. 

c) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami miasta Sandomierza wraz 

z kopią deklaracji z tej gminy/miasta bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy/miasta. 

d) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie miasta Sandomierz pod innym 

adresem niż adres zameldowania. 

4. 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. 

Wyliczenia miesięcznej opłaty nastąpi po zsumowaniu naliczonych opłat. 

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

miasta, telefonicznie pod numerem 15/ 644 02 09 lub pocztą elektroniczną na adres 

nk@um.sandomierz.pl.  
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Załącznik Nr 2 

o Uchwały Nr XXIII/253/2012 

Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 

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 (tekst  

jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn.zm.). 

Składający:                         Właściciele nieruchomości 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.  

Termin składania         Pierwszy termin składania - do 31 marca 2013 r. Ponadto w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania pierwszego mieszkańca lub 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            □    zmiana danych zawartych w deklaracji ……………………............. 

                                                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 

 

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 

Pełna nazwa  

 

 

Pełnomocnik (imię i nazwisko): 

 

 

Identyfikator REGON 

 
 

Numer KRS/NIP Klasa PKD /główna// 
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Adres siedziby 

Miejscowość Ulica 
Nr  

domu 

Nr  

lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

Nr telefonu Adres e-mail 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI W SANDOMIERZU, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE 

 

Ulica 
Nr  

domu 

Nr 

 lokalu 

 

D. DEKLARACJA 

 

Oświadczam, że prowadzę następujący rodzaj działalności :…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………w ramach, której średnio na dzień: 

1. jest zatrudnionych pracowników …………………. 

2. w szkole uczy się uczniów/studentów ……………. 

3. w żłobku/przedszkolu przebywa dzieci…………… 

4. lokal handlowy ma powierzchnię ………………….m
2
 

5. lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych (łącznie z ogródkami piwnymi)……………. 

6. w szpitalu/internacie/hotelu/ pensjonacie itp. znajduje się łóżek…………….. 

7. znajduje się ogródków działkowych………….. 

8. przebywa interesantów ……………………….. 

9. inne dane niezbędne do oszacowania wysokości opłaty, a nie ujęte wyżej………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Deklarowana liczba pojemników 120 litrowych niezbędnych do zgromadzenia odpadów komunalnych 

powstałych na danej nieruchomości w okresie jednego miesiąca (patrz objaśnienia pkt 3) 

 

…………………………….. szt 

Oświadczam, iż odpady powstałe na mojej nieruchomości będę segregował(a) - proszę zaznaczyć właściwy 

kwadrat: 

□   TAK                        □   NIE 

Stawka za jeden pojemnik  120 litrowy/zł 

 

 

Odpady segregowane                zł 

 

Odpady niesegregowane                         zł 
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Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  (stanowi iloczyn liczby pojemników 120 l 

niezbędnych do zgromadzenia odpadów komunalnych 

powstałych na danej nieruchomości w okresie jednego 

miesiąca oraz stawki opłaty za jeden taki pojemnik). 

 

…………….……..zł 

(słownie zł)…….……….……………………….. 

……………………………..….………………… 

Czy nieruchomość wskazania w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik? 

□          TAK           ………….. m
3
                                               □         NIE 

(w przypadku zaznaczenia pozycji TAK, proszę podać pojemność kompostownika) 

Oczekiwana częstotliwość odbioru odpadów komunalnych inna niż 2 razy w miesiącu:   …….   razy w miesiącu 

 

Zamawiam następujące rodzaje i ilości pojemników: 

Pojemność (l) 
120 240 1,1 tys 2,2 tys 7 tys  10 tys 12 tys 

sztuk 
       

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO  

Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych z rzeczywistością.  
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

   ……………………………………….………                                     .……………………………………. 
                            (nazwisko i imię)                                                                                                                                (czytelny podpis) 

 

Data wypełnienia:        ……………………….……….  

G. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis przyjmującego deklarację: ………………………………      data złożenia: …………………….. 

 

H. USTALENIE KWOTY OPŁATY  (wypełnia organ przyjmujący deklaracje) 

 

KWOTA OPŁATY ……………………………………………………………..zł 
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I. ZAŁĄCZNIKI 

 kopia aktualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do 

pierwszej deklaracji (art. 11 pkt 2 ustawy), 

 pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości 

przez pełnomocnika, 

 w odniesieniu do właścicieli nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej plan sytuacyjny lub mapa w skali 

1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników, kontenerów. 

 

Pouczenie: 

1) 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 2005r., Nr 229, 

poz. 1945 ze zmianami). W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym wyżej albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta określi w drodze 

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

2) W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane 

odpady komunalne i powiadamia o tym gminę (art. 9f cyt. ustawy). 

3) Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku określa Regulamin utrzymania czystości i porządku 

w na terenie Miasta Sandomierza. Ten kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega 

karze grzywny (art. 10 pkt 2a cyt. ustawy). 

 

 

objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia Deklaracji 
 

1. Deklaracja dotyczy właścicieli nieruchomości (w rozumieniu Ustawy) niezamieszkałych czyli takich,  

na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza, a także 

każda nieruchomość niezamieszkana, na której powstają odpady np. ogródki działkowe, działki 

rekreacyjne, cmentarze itp. 

2. Sposób obliczenia wysokości opłaty miesięcznej (część D): 

a) należy oszacować ilość odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości w ciągu 

jednego miesiąca, Następnie  przeliczyć ją na liczbę pojemników o objętości 120 litrów każdy.  

b) po oszacowaniu, wpisujemy liczbę tych pojemników. Wyliczenie miesięcznej opłaty, 

stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników na odpady o pojemności 120 l oraz stawki 

opłaty za pojemnik tej objętości.  
c) minimalna liczba pojemników to jeden o pojemności 120 l.1. 

3. Wnioskowana liczba pojemników niezbędnych do wywiezienia zebranych odpadów komunalnych 

z danej nieruchomości powinna uwzględniać proponowaną częstotliwości odbioru w ciągu miesiąca. 

4. Wysokość opłaty za wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki ustalona jest w odrębnej uchwale 

Rady Miasta. 

5. Podstawowa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych - dwa razy w miesiącu. W uzasadnionych 

przypadkach, na życzenie właściciela nieruchomości, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 

może zostać zmieniona ale na nie mniejszą niż 1 raz w miesiącu. 

6. Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący 

lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej powinien: 

a) złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

b) nie składa deklaracji w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady 

z właścicielem nieruchomości zamieszkałej. Powinien jednak poświadczyć ten fakt, kopią 

umowy na wspólne korzystanie z pojemników (umowa stanowi załącznik do deklaracji 

składanej przez właściciela nieruchomości wynajmowanej). 

7. 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. 

Wyliczenia miesięcznej opłaty nastąpi po zsumowaniu naliczonych opłat. 

—————————————————————————————————————————————————————————
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8. Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji można uzyskać na stronie internetowej 

miasta, telefonicznie pod numerem 15/644 0209 lub pocztą elektroniczną na adres 

nk@um.sandomierz.pl.  
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Uzasadnienie

Uchwała, której podstawą jest art. 6n ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. nr 391 z późn. zm.) 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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