
UCHWAŁA NR V/26/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2015 w sprawie 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 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6m oraz 6n, w zw. z art. 3 ust. 2a  ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz 1399, ze zm.) oraz 
§ 8 ust. 6 pkt 4) Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” (Dziennik Urzędowy Województwa 
Wielkopolskiego z 2013r. poz. 4984) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 
w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik - wzór deklaracji, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” nr IV/24/2015 z dnia 23 czerwca 2015r., który otrzymuje brzmienie jak 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” .

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA"

Bernard Jasiński
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze zm.) 

Zobowiązany 
do złożenia 
deklaracji: 

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych (na terenie których powstają odpady komunalne), położonych na terenie Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA”. Za właściciela uważa się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, osobę posiadającą 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością 

Miejsce 
składania: 

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn 

Termin złożenia 
deklaracji: 

a) pierwszą deklarację - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

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

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

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Zarząd Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM, 

ODPOWIEDNIE POLE „" OZNACZYĆ, STAWIAJĄC ZNAK „X”  

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  Złożenie pierwszej deklaracji             Zmiana danych zawartych w deklaracji          Zmiana danych zawartych w deklaracji 

                                                                               mająca wpływ na wysokość opłaty                         niewpływająca na wysokość opłaty 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

  Właściciel, posiadacz nieruchomości                  Współwłaściciel, współposiadacz nieruchomości (liczba współwłaścicieli ………….) 

  Użytkownik wieczysty nieruchomości 

 Zarządca nieruchomości (w przypadku, gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono 

odrębną własność lokali) 

  Podmiot wyznaczony na podstawie umowy poprzez kilka podmiotów do władania nieruchomością 

Rok i miesiąc, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

2 0   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE / DANE NIERUCHOMOŚCI 

  Osoba fizyczna   Osoba prawna   Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Imię, Nazwisko / Pełna nazwa 
                         

 
                         

 

                                PESEL                                                                                                                  REGON 
                             

 

C.1. Adres nieruchomości z której odbierane będą odpady komunalne (dla każdej nieruchomości należy złożyć oddzielną 

deklarację) 

Miejscowość                     
 

Ulica                     
 

Nr domu     
 

Nr lokalu     
 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (w przypadku braku  nadania nr domu)        
 

Załącznik do Uchwały Nr V/26/2015 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA  
z dnia 28 października 2015 r. 
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C.2. Adres zamieszkania (lub adres siedziby składającego deklarację) 

Gmina                     
 

Miejscowość                     
 

Kod pocztowy   -    
 

Poczta                     
 

Ulica                     
 

Nr domu     
 

Nr lokalu     
 

C.3. Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż w części C.2) 

Gmina                     
 

Miejscowość                     
 

Kod pocztowy   -    
 

Poczta                     
 

Ulica                     
 

Nr domu     
 

Nr lokalu     
 

C.4. Dane kontaktowe (dane dobrowolne) 

Nr telefonu              
 

Adres e-mail                     
 

C.5. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.1. odpady będą 
zbierane w sposób selektywny, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. 

 

tak 

 

Nie 
 

 

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
UWAGA: 

 właściciel nieruchomości zamieszkałej wypełnia część D, 

 właściciel nieruchomości niezamieszkałej (na której powstają odpady komunalne) wypełnia część E, 

 właściciel nieruchomości w części zamieszkałej, a w części niezamieszkałej (na terenie której powstają odpady komunalne) wypełnia części D i E. 

CZĘŚĆ D - DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

D.1. Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących  nieruchomość wskazaną w części C.1. niniejszej deklaracji 

 
    osób 

(należy podać liczbę mieszkańców) 

1 -  miejscem zamieszkania, jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania.  W przypadku  
wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: 
 „miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z 
wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi”. 

D.2. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty dla nieruchomości zamieszkałej 

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od mieszkańca określona 
w uchwale Związku Międzygminnego  

„EKO SIÓDEMKA” 

    

 
[zł] 

x 

zadeklarowana ilość osób 
 wskazana w części D.1. 

 
 

    
 

= 

Opłata dla nieruchomości zamieszkałej 
 
 
 

    

 
[zł] 

2 - wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej obliczona i uiszczona zostaje samodzielnie przez właściciela 
nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz aktualną uchwałą  Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” ws. metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Aktualną uchwałę  Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku  pod adresem  www.eko7.krotoszyn.pl lub w siedzibie 
Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie. 
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CZĘŚĆ E - DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 

E.1.  Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.1. niniejszej deklaracji odpady komunalne
3
 

gromadzone będą w pojemnikach o pojemności i w ilości jak poniżej: Stawkę za pojemnik należy rozumieć jako stawkę za 

zadeklarowany pojemnik o określonej pojemności. Częstotliwość opróżniania pojemników należy przyjąć zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” . 

3 - odpady komunalne powstające w nieruchomości niezamieszkałej np. w wyniku działalności handlowo - usługowej, oświatowej czy kulturalnej, to 
odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpadami 
komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych nie są w szczególności odpady poprodukcyjne oraz wszystkie odpady 
niebezpieczne. 

Pojemność zmieszane odpady komunalne 

 SEGREGOWANE NIESEGREGOWANE  

 CENA (ZŁ) ILOŚĆ CENA (ZŁ) ILOŚĆ  
CENA (ZŁ) x  

ZADEKLAROWANA 
ILOŚĆ 

pojemnik (kosz uliczny) 
35-50l 

     E.1.1. 

pojemnik 120 l      E.1.2. 

pojemnik 240 l      E.1.3 

pojemnik 770 l      E.1.4. 

pojemnik 1 100 l      E.1.5. 

pojemnik [kontener   
7 000 l (KP7)] 

     
E.1.6. 

pojemnik [kontener 
10 000 l (KP 10)] 

     
E.1.7. 

E.2. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej 

Suma kwot z części E.1.1 do E.1.7 
 

     

[zł] 

4
 – wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałej obliczona i uiszczona zostaje samodzielnie przez 

właściciela nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz aktualną uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w 
Krotoszynie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o 
określonej pojemności. Aktualną uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Związku  pod adresem www.bip.eko7.krotoszyn.pl lub w siedzibie Związku Międzygminnym „EKO SIÓDEMKA”  w Krotoszynie. 
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F.  Oświadczenie i podpis składającego deklarację (lub osoby reprezentującej składającego deklarację): 

Oświadczam, iż jestem świadomy, że nie prowadzenie segregacji, bądź prowadzenie jej niezgodnie z zapisami regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, skutkuje koniecznością uiszczenia wyższej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Miejsce i data wypełniania deklaracji (wypełnić dużymi, drukowanymi literami) 

Miejscowość 
 

            
 

Data (D-M-R) 
 

  -   -     
 

 

 

 
 

 

Czytelny podpis składającego deklarację 
 

H. Pouczenie i objaśnienie 
1. W przypadku niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych  zawartych 

w deklaracji Zarząd Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod 
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Zgromadzenie Związku metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w 
przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o 
podobnym charakterze. 

2. 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 2014 r. poz. 1619 ze zm.). 

Jeśli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione, organ przyjmujący deklarację przyjmie, że składający deklarację wpisał  
„0” lub „nie dotyczy”. 

Przyczyna złożenia deklaracji : 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Czytelny podpis składającego deklarację 

 

Adnotacje organu (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 
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UZASADNIENIE

W związku z uchwaleniem w dniu 28 listopada 2014r. ustawy o zmianie ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zachodzi konieczność

dostosowania obowiązujących na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” regulacji

prawnych w zakresie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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