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Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 ze 

zm.), 

 Uchwała Nr LI/340/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz. Urzędowy 

Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 9146) 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, 

 Uchwała Nr LI/339/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz. Urzędowy 

Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 9147) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

 Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018 r.  (Dz. Urzędowy 

Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 9932) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

I.         WYMAGANE DOKUMENTY 

 wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana 

przez właścicieli nieruchomości (załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/340/2018 Rady Miejskiej  

w Koźminie Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2018 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). 

(F-GK-19/01) 

 

II.      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. 

 

III.    TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA – OPŁATY 

            Na nieruchomościach zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

            naliczana będzie w zależności od liczy osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego    

            (liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, a nie liczby osób zameldowanych) 

            oraz zadeklarowania prowadzenia selektywnej bądź nie selektywnej zbiórki odpadów.  

            Miesięczna  stawka opłaty dla gospodarstw domowych segregujących odpady wynosi: 

1- osobowych – 17,00 zł,         

2- osobowych – 33,00 zł, 

3- osobowych – 48,00 zł,  

4- osobowych – 62,00 zł,  

5- osobowych – 75,00 zł,          

6- osobowych – 87,00 zł,  

7- osobowych i większych – 89,00 zł. 

            Miesięczna stawka opłaty dla gospodarstw domowych nie segregujących odpady wynosi:  

1- osobowych – 34,00 zł,  

2- osobowych – 66,00 zł,  

3- osobowych – 96,00 zł,  

4- osobowych – 124,00 zł,      

5- osobowych – 150,00 zł,     

6- osobowych – 174,00 zł,  

7- osobowych i większych – 178,00 zł.        
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            Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry, co miesiąc, w terminie do 15 

            dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Opłatę uiszcza się przelewem na  rachunek bankowy Gminy 

            Koźmin Wielkopolski, gotówką lub za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu     

            płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny w kasie Urzędu Miasta i Gminy 

            Koźmin Wielkopolski. 
 

IV.      KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ 

           Stanowisko ds. gospodarki odpadami, biuro nr 4, tel. 62 7219321 

V.     TRYB ODWOŁAWCZY 

         Nie dotyczy 

VI.      INFORMACJE DODATKOWE      

Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 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 zobowiązany 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 nastąpiła zmiana.  

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część 

miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – 

począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

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 2018 r., poz.1314 ze 

zm.).  

 

 VII.   UWAGI 

W przypadku nie złożenia 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 miejską metody,  

a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki. 
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