
Uchwała Nr IX/43/2015 

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim 

z dnia 2 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków 

 i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1399 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się następujące terminy i miejsce składania deklaracji, o której mowa w § 1: 

1) deklarację składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski lub przesyła 

pocztą na adres Urzędu: ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

2) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do Burmistrza Miasta 

i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie: 

  a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

  b) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji             

elektronicznej: 

     1) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi: 

- deklarację udostępnia się w formacie DOC lub ODT, 

- układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik nr 2 

do uchwały, 

     2) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług  

           Administracji Publicznej znajdującej się pod adresem: www.epuap.gov.pl, za pomocą   

 protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu 

 szyfrującego dla sieci WWW (SSL), 

     3) deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone: 

   - bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego                                                                                                

               kwalifikowanego  certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września  

               2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) lub  

  - podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej  Platformy Usług   

    Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

    o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

    (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/178/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 

7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 2133). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2015 r. 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

          w Koźminie Wielkopolskim  

 

         (-) mgr inż. Justyn Zaradniak 



 

 

Znak sprawy organu  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

Zobowiązany 
do złożenia 
deklaracji: 

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Koźmin 
Wielkopolski. Za właściciela uważa się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę 
posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, inny podmiot władający nieruchomością. 

Miejsce składania:  Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

Termin złożenia  
deklaracji: 

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

- w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

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

ODPOWIEDNIE POLE „" OZNACZYĆ, STAWIAJĄC ZNAK „X” 

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

  Pierwsza deklaracja               data powstania obowiązku złożenia deklaracji………………..………………………………(dzień-miesiąc-rok) 

  Nowa deklaracja                    data zaistnienia zmiany……………………………………………...(dzień-miesiąc-rok)    

  Korekta deklaracji                                          

B. Składający deklarację  

 Właściciel nieruchomości  

 Współwłaściciel nieruchomości 

 Użytkownik wieczysty nieruchomości 

 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

  Inny podmiot władający nieruchomością  

C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości 

  Osoba fizyczna   Osoba prawna   Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

C.1. Imię/Imiona  C.2. Nazwisko 

  

C.3. PESEL             

C.4. Pełna nazwa 
(w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych będących przedsiębiorcami) 

 

 

 

NIP i REGON dotyczą osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych będących przedsiębiorcami 

C.5. NIP           C.6. REGON             

C.7. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja  (dla każdej nieruchomości należy złożyć oddzielną deklarację) 

Miejscowość   

Ulica  Numer domu  Numer lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

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

 

Załącznik  nr 1 do uchwały IX/43/2015 
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 
z dnia 2 czerwca 2015 r. 
 



C.8. Adres zamieszkania (lub adres siedziby składającego deklarację) 

Kraj  Województwo  

Powiat  Gmina  

Miejscowość  Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

C.9. Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania) 

Kraj  Województwo  

Powiat  Gmina  

Miejscowość  Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

C.10. Dane kontaktowe 

Nr   telefonu   
 
 

Adres e-mail  

C.11. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.7. odpady będą zbierane 
w sposób selektywny, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy: 

 

TakNie 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

D.1. Deklaruję następującą liczbę gospodarstw domowych1 znajdujących się na terenie 
nieruchomości, wskazanej w części C.7. niniejszej deklaracji 

 

1-gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących.  

Jeżeli któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie, osoba ta tworzy odrębne gospodarstwo domowe. 

D.2. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Rodzaj gospodarstwa domowego 
Liczba gospodarstw 

domowych  

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi [zł] 

Miesięczna opłata  [zł] 
 

KOLUMNA 2 x KOLUMNA 3 
LUB 

KOLUMNA 2 x KOLUMNA 4 

Jeżeli odpady komunalne 
będą zbierane w sposób 

selektywny 

Jeżeli odpady komunalne 
nie będą zbierane 

 w sposób selektywny 

1 2 3 4 5 

gospodarstwo domowe 1 - osobowe  13,00 21,00  

gospodarstwo domowe 2 - osobowe  25,00 40,00  

gospodarstwo domowe 3 - osobowe  36,00 57,00  

gospodarstwo domowe 4 - osobowe  46,00 72,00  

gospodarstwo domowe 5 - osobowe  55,00 85,00  

gospodarstwo domowe 6 - osobowe  63,00 96,00  

gospodarstwo domowe 7 - osobowe 
i większe          

 70,00 111,00  

MIESIĘCZNA OPŁATA (suma kolumny 5)  

E.  Podpis składającego deklarację (lub osoby reprezentującej składającego deklarację): 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data 

Miejscowość 

 

 

Czytelny podpis składającego deklarację 



F. Pouczenie i objaśnienie 

1. 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 2014 r., poz. 1619 ze zm.). 

2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo  uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - 
uzasadnione szacunki. 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

4. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości. 

5. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Koźmin Wielkopolski lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski. 

6. Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski lub przesłać pocztą na adres Urzędu: ul. Stary Rynek 11, 
63-720 Koźmin Wielkopolski lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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

G. Adnotacje organu (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/43/2015 
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim 

               z dnia2 czerwca 2015 r. 
 

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Nr pola Nazwa pola Typ pola 
C – Całkowite 
Z – Znakowe 
D - Datowe 

Obowiązkowy w 
sekwencji/wyborze 

(T/N) 

Uwagi 

Okoliczności powodujące 
obowiązek złożenia 
deklaracji 

 
A 

 Pierwsza deklaracja 
(data powstania obowiązku 
złożenia deklaracji) 

Z 
D 

 
 

Max. 1 znak 
 

Nowa deklaracja 
(data zaistnienia zmiany) 

Z 
D 

 

Korekta deklaracji Z  

Składający deklarację  
 
 
 

B 

Właściciel nieruchomości Z  Max. 1 znak 

Współwłaściciel nieruchomości Z  

Użytkownik wieczysty 
nieruchomości 

Z  

Jednostka organizacyjna i osoba 
posiadająca nieruchomość w 
zarządzie lub użytkowaniu 

Z  

Inny podmiot władający 
nieruchomością  

Z  

Dane składającego 
deklarację i dane 
nieruchomości 

 
C 

Osoba fizyczna Z  Max. 1 znak 

Osoba prawna Z  

Jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej 

Z  

Osoba fizyczna C.1 Imię/Imiona Z T ImięTyp  

C.2 Nazwisko Z T NazwiskoTyp  

C.3 PESEL Z T PESELTyp 

Osoba prawna, jednostka 
organizacyjna nie 
posiadając osobowości 
prawnej lub osoba fizyczna 
będąca przedsiębiorcą 

 
C.4 

Nazwa osoby prawnej, jednostki 
organizacyjnej nie posiadającej 
osobowości prawnej lub osób 
fizycznych będących 
przedsiębiorcami 

Z T <=200 znaków 

C.5 NIP Z T NIPTyp 

C.6 REGON Z T REGONTyp 

Adres nieruchomości, której 
dotyczy deklaracja 

 
C.7 

Miejscowość Z T MiejscowośćTyp  

Ulica Z N UlicaTyp  

Nr domu Z T DomTyp  

Nr lokalu Z N LokalTyp  



Kod pocztowy Z T KodPocztowyTyp 

Poczta Z T PocztaTyp 

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

Z T DziałkaTyp  

 Adres zamieszkania 
(lub adres siedziby 
składającego deklarację) 

 
C.8 

Kraj Z T KrajTyp 

Województwo Z T WojewództwoTyp 

Powiat Z T PowiatTyp 

Gmina Z T GminaTyp 

Miejscowość Z T MiejscowośćTyp  

Kod pocztowy Z T KodPocztowyTyp 

Poczta Z T PocztaTyp 

Ulica Z N UlicaTyp  

Nr domu Z T DomTyp  

Nr lokalu Z N LokalTyp  

Adres do korespondencji  
C.9 

 
 
 

Kraj Z T KrajTyp 

Województwo Z T WojewództwoTyp 

Powiat Z T PowiatTyp 

Gmina Z T GminaTyp 

Miejscowość Z T MiejscowośćTyp  

Kod pocztowy Z   T KodPocztowyTyp 

Poczta Z T PocztaTyp 

Ulica Z N UlicaTyp  

Nr domu Z T DomTyp  

Nr lokalu Z N LokalTyp  

Dane kontaktowe C.10 Nr telefonu Z T <=20 znaków 

Adres e-mail Z T <=50 znaków 

Oświadczenie C.11 Tak Z  Max. 1 znak 

Nie Z  

Deklaruję następującą 
liczbę gospodarstw 
domowych znajdujących się 
na terenie nieruchomości, 
wskazanej w części C.7. 
niniejszej deklaracji 

D.1 
 

 

 Z  
 

T >0, <=9999 

D.2 Obliczenie wysokości 
miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  

1 Rodzaj gospodarstwa domowego Z T Opis 

2 Liczba gospodarstw domowych Z T >0, <=9999 

3 Miesięczna stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi [zł] 
Jeżeli odpady komunalne będą 
zbierane w sposób selektywny 

Z  Opis 



4 Miesięczna stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi [zł]  

Jeżeli odpady komunalne nie będą 
zbierane w sposób selektywny 

 

Z  Opis 

5 Miesięczna opłata [zł]  
kolumna 2 x kolumna 3 lub 
kolumna 2 x kolumna 4 

Z T >0, <=99999 

  MIESIĘCZNA OPŁATA Z T >0, <=99999 

Podpis składającego 
deklarację 

E Miejscowość Z T <=50 znaków 

Data Z T DataTyp  

Pouczenie i objaśnienie F  Z T Tekst pouczenia i objaśnienia 

Adnotacje organu G  Z T Opis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


