
UCHWAŁA NR XXVII/55/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6m  oraz art. 6n ustawy
z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 
250), Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji DO – 1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały;

2. Ustala się format elektroniczny wzoru deklaracji, o której mowa w ust. 1 oraz układ informacji

i powiązań między danymi w deklaracji w formacie danych PDF, DOC lub XML.

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
obowiązany jest:

1) złożyć w siedzibie  Urzędu Miasta  w Skarżysku-Kamiennej  przy ul. Sikorskiego 18 (w biurze 
podawczym) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna;

2) lub przesłać poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP jako załącznik pisma 
ogólnego do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, opatrzony elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym lub profilem zaufanym, jak również za pomocą poczty elektronicznej jako załącznik w 
formacie elektronicznym opisanym w §1 ust. 2 niniejszej uchwały, opatrzony podpisem elektronicznym 
kwalifikowanym na skrzynkę e-mail: poczta@um.skarzysko.pl.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/105/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012 
roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości oraz uchwała Nr XLIII/74/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 
października 2013 roku w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik
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Stempel dzienny/pieczęć 
urzędu 

 

 

 

DO - 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
XXVII/55/2016 

z dnia23 czerwca 2016r.  

Nr karty 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2016r., poz.250) 

Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta 

Skarżyska-Kamiennej, przez których rozumie się  także współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych, oraz  jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość 

w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty  władające nieruchomością. 

Termin składania W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji (np. 

liczba osób – narodziny, zgony, przeprowadzka, sposób zbierania odpadów - stawka 

Miejsce składania Urząd Miasta , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna 

 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi  literami. 
A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU PODATKOWEGO 

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 

UL. SIKORSKIEGO 18, 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA 

 

B. OBOWIĄZEK  I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

 zmiana deklaracji (data zaistnienia zmiany…………………………………………….……………….…) 

 korekta deklaracji (okres, którego dotyczy korekta od ………………………… do ………………….….) 

 wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty  od …….….……………………...…………………………..) 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI  Z KTÓREJ BĘDĄ ODDAWANE ODPADY 

1. Miejscowość: 

 

SKARŻYSKO-KAMIENNA 

2. Ulica: 3. Nr budynku: 4. Nr lokalu: 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

5. Nazwisko i imię/nazwa 

 

6. Nr PESEL (dot. nieruchomości 

jednorodzinnych) 

7. NIP/REGON (w przypadku wspólnoty mieszkaniowej lub 

spółdzielni) 

 

8. Nr telefonu (nieobowiązkowy) 

 

9. Adres e-mail (nieobowiązkowy) 

 

10. Kraj 

 

11. Województwo 12. Powiat 

Id: 41F40A57-8770-47CD-B65C-15857E29FBD8. Podpisany Strona 2



13. Gmina 

 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr. lokalu 

17. Miejscowość 

 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI 

20. Miejscowość 

 

21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Kod pocztowy 25. Poczta 

 

 

F. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 właściciel 

 współwłaściciel 

 użytkownik wieczysty 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa 

 inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca, itp.) 

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

26. Rodzaj odbieranych odpadów 

 odpady segregowane – stawka ………..…....... zł.           odpady niesegregowane – stawka ………… zł. 
 

27. Ilość osób zamieszkujących daną 

nieruchomość: 

…………………………………………………… 

28. Miesięczna wysokość opłaty  

(liczona jako iloczyn stawki i ilości osób [stawka z poz. G26 x G27]) 

…………………………………………………………….. 

G1. TERMINY I WYSOKOŚĆ OPŁAT KWARTALNYCH (iloczyn stawki miesięcznej poz. G28 razy 3) 

29. I RATA 

(płatna do 15 marca) 

Kwota …………. zł. 

30. II RATA 

(płatna do 15 czerwca) 

Kwota …………… zł. 

31. III RATA 

(płatna do 15 września) 

Kwota ….……….. zł. 

32. IV RATA 

(płatna do 15 grudnia) 

kwota ……………. zł. 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty (z poz. G1 23, 24, 25, 26) lub wpłacenia jej w 

niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z 

dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. U. 2014r. Poz. 1619 z późn. Zm.) 

33. IMIĘ: 34. NAZWISKO: 

35. DATA WYPEŁNIENIA: 36. PODPIS 
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37. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

38. Data i podpis 

sprawdzającego 

deklarację: 

POUCZENIE: 
1. Weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzona na podstawie danych, którymi dysponuje organ 

podatkowy. 

2. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  odbiór  odpadów  z  

danej nieruchomości, właściciel obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia  nastąpienia zmiany. 

Opłatę za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  zmienionej  wysokości  uiszcza  się  za  miesiąc,  w  którym  

zmiana nastąpiła (art. 6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

3. Składający deklarację może dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte, tj.np. oświadczenie o 

osobach zamieszkujących/zameldowanych na nieruchomości, zaświadczenie z uczelni (studia stacjonarne zamiejscowe), 

odpis aktu zgonu, itp. 

4. Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Skarżyska-

Kamiennej o numerze podanym na stronie BIP. W  tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko, adres posesji, z zapisem 

„opłata za odpady komunalne”, ewentualnie podać nr karty. 
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Uzasadnienie

Obowiązek podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 87) ,
który nakazuje, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 6l, art. 6n, art. 6r ust.
3 i 4 ustawy zmienianej w art.1 obwieszczenia zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, nie dłużej
jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014r.

Zgodnie z art. 6n. ust. 1. ”Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące
sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie

z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
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