
UCHWAŁA NR XXXVII/241/2013
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 25 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę 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 15 i art. 40 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.,poz.594 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/182/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012 r. 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 2013 r. poz. 1142) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 1 do uchwały stanowiący wzór deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej 
uchwały 

2) Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji  
elektronicznej: 

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa 
się w formacie danych doc lub pdf. Układ informacji i powiązań między nimi wynika z wzoru deklaracji 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) deklaracje należy składać do Urzędu Gminy Książ Wlkp. za pomocą elektronicznej     skrzynki 
podawczej, 

3) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym    podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013, poz. 262)  lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art.. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013, poz. 235).”;

3) Załącznik Nr 2 do uchwały stanowiący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią  załącznika nr 2 do niniejszej 
uchwały.”.

§ 2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy składają deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
w przypadku: 

1) złożenia deklaracji po raz pierwszy 

2) zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji.

§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, złożone  przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
zachowują ważność.

§ 4. . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
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Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL(niepotrzebne  

     skreślić) składającego deklarację                                                  Załącznik Nr 1  
    …………………………………………………………………..                  do Uchwały Nr XXXVII/241/2013  

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

z dnia 25 listopada  2013   r. 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  Z TERENU 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 
 
Podstawa prawna art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze. zm.) 
 

Miejsce składania deklaracji  Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ 

Wlkp.  

 

Składający deklarację,  wypełnia komputerowo lub ręcznie jasne pola dużymi drukowanymi  literami, 

czarnym lub niebieskim kolorem, zaznaczając właściwy kwadrat lub wpisując żądane informacje 

i oświadczenia. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP. 

ul. Stacha Wichury 11a 

  63-130 Książ Wlkp. 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 PIERWSZA DEKLARACJA  

 ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI …………………… 

                                                                                                                                                                                                       (Data zaistnienia zmiany)  

.………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                             Zdarzenie powodujące złożenie nowej deklaracji  

              

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
 

 WŁAŚCICIEL 

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

 OSOBA LUB  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ  

             W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 

 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

IMIĘ I NAZWIKSO/ NAZWA PEŁNA………………………………………………………………… 
 
  ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY………………………………………………………. 

 

TELEFON KONTAKTOWY*:…………………………………………………………………………... 
 
*- numer telefonu – podanie nie jest obowiązkowe  

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO 
 

POWIAT 
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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                                                                                        

(należy podać faktyczną liczbę mieszkańców). 

* Jeżeli liczba osób zamieszkałych różni się od liczby osób zameldowanych należy wypełnić załącznik nr 2 do uchwały. 

(Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych składają oświadczenie na podstawie załącznika nr 2  wypełnionego przez osoby zamieszkujące 

poszczególne lokale, załączając kopie ich oświadczeń  ). 

 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

 

   …………………. x ……..…………..……zł = ………..……..zł x 2 m-ce ……..…………….zł 
   (liczba osób zamieszkujących          (stawka opłaty zgodnie z zadeklarowanym             (miesięczna                                           ( opłata do wpłacenia na 

               nieruchomość)                               sposobem zbierania odpadów)                            opłata)                                                        konto Urzędu) 

 

I. OŚWIADCZENIA 
    
  Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne z stanem faktycznym. 

 

 

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

               (miejscowość i data)                                                                                         (czytelny podpis ) 

 

J.  ADNOTACJE URZĘDOWE 
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Pouczenie : 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty wskazanej w rubryce H lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2012r. poz. 1015 ze zm.). 

 

 

 
Objaśnienia: 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Książa Wlkp. 

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.  

2) 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 nową deklarację do Burmistrza Książa Wlkp. w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się 
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3) W przypadku własności lub  posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy złożyć odrębne 

deklaracje dla każdej nieruchomości. 

4) W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz 

Książa Wlkp. określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

5) Płatności opłaty należy dokonać  na konto Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. SBL Śrem o/Książ 

Wlkp. 57 9084 1026 2004 0300 0101 0008 z częstotliwością i w terminach ustalonych w odrębnej  

uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to jest : 

 

 

Począwszy  

od roku 2014 i kolejne lata  

15 luty 

15 kwiecień 

15 czerwiec 

15 sierpień 

15 październik 

15 grudzień 

 
6) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w odrębnej uchwale 

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Książ Wlkp. oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty. 

7) Przez osobę zamieszkującą nieruchomość należy rozumieć osobę przebywającą na nieruchomości 
z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania: istotny jest fakt fizycznego 
przebywania. Miejsce zamieszkania może być tylko jedno dla jednej osoby. 
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 Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXXVII/241/2013 

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  

z dnia 25 listopada  2013   r. 

 

 

 

 
Oświadczenie dotyczące różnicy w ilości osób zamieszkałych 

a zameldowanych na nieruchomości 
 

 

 

- liczba osób zameldowanych:………………………. 

- liczba osób zamieszkałych:………………………… 

- różnica w ilości osób:………………………………. 

 

 

Wyjaśnienie różnicy: 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

       …………………………………….. 

 

       …………………………………….. 
          Podpis i adres składającego oświadczenie 
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