
DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklarację  należy  wypełnić  czytelnie,  komputerowo  lub  ręcznie,  dużymi,  drukowanymi  literami,  czarnym  lub
niebieskim kolorem

1. SKŁADANA  DEKLARACJA  STANOWI*

     □  Pierwszą deklarację                   □  Zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji

2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ*

      □  Właściciel      □  Współwłaściciel     □  Zarządca    □ Inny ………………………………

3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Nazwa/Imię i Nazwisko: …………………………………….…….….………………………………
Nr pesel …………………………………….
Telefon kontaktowy: ....................................... mail: ............................................................
Adres siedziby / adres składającego:
Ulica: .................................................       Nr domu: ......................          Nr lokalu: .....................       
Miejscowość: ....................................        Kod pocztowy: .............         Poczta: ..........................       
Gmina: ..............................................

4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Ulica …..............................  Nr domu: ..................   Miejscowość: ..................................
Kod pocztowy: .....................                              Poczta: ............................................

5. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny jak w punkcie nr 3)
Ulica …..............................  Nr domu: ...................   Miejscowość: ..................................
Kod pocztowy: .....................                              Poczta: ............................................

6. NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PUNKCIE NR 4 ZAMIESZKUJĄ: 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji 
zamieszkuje ................. osób (należy podać liczbę mieszkańców).

7. ODPADY KOMUNALNE GROMADZONE SĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB*:

  □ selektywnie        □ nieselektywnie

8. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA I WYTWARZANIA 
NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH

  □ odpady komunalne ulegające biodegradacji zagospodarowywane na własnym kompostowniku,

  □ popiół w miesiącach zimowych: listopad-marzec,

  □ popiół w miesiącach letnich: kwiecień-październik,

Podstawa prawna:   Ustawa z  dnia  3  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach  (j.t.  Dz.  U.
z 2013r. poz.1399 ze zm.)

Składający:              Właściciel nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol 
Termin składania:    14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

    14 dni od daty zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce składania:     Urząd Miasta i Gminy  ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol, pok. nr 21 (parter)



9. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH DO 5 OSÓB
 stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Koniecpolu
nr VI/35/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 
wysokości tej opłaty wraz z późniejszymi zmianami w/w Uchwały**

-  14,00 zł
zł/osobę/miesiąc
(opłata podstawowa –

zbiórka nieselektywna)

-   7,00 zł
zł/osobę/miesiąc

(opłata obniżona – zbiórka
selektywna)

 liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w punkcie 
nr 6
( maksymalnie 5 osób )

-  ………….. osób

 miesięczna kwota opłaty ( stawka opłaty x liczba osób ) - …………….. zł

10. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ 6 i WIĘCEJ OSÓB

  stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej wKoniecpolu
nr VI/35/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 
wysokości tej opłaty wraz z późniejszymi zmianami w/w Uchwały***

-   12,00 zł
zł/osobę/miesiąc
(opłata podstawowa –

zbiórka nieselektywna)

-   6,00 zł
zł/osobę/miesiąc

(opłata obniżona – zbiórka
selektywna)

 liczba osób zamieszkujących nieruchomość 6 i więcej osób -  ………….. osób
 miesięczna kwota opłaty ( stawka opłaty x liczba osób ) 

- …………….. zł

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

11.  ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
 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 Miasta i Gminy Koniecpol                   
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca.
 W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol określi w drodze 
decyzji wysokość opłaty jaką powinien ponosić właściciel. 
 Odpady biodegradowalne - wszelkie odpady, które są zdolne do rozkładu beztlenowego lub tlenowego, takie jak 
odpady kuchenne (resztki żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, zwiędłe kwiaty), 
ogrodowe, odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych. 

* zaznaczyć właściwy kwadrat (w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający 
nieruchomością)
** wybrać właściwy rodzaj opłaty w zależności od deklarowanego sposobu zbierania odpadów
*** wypełniają tylko właściciele nieruchomości zamieszkałych przez 6 i więcej osób


