UCHWAŁA NR XXVIII/212/12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 19 grudnia 2012 r.
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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r.
poz. 567) w związku z art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr
224, poz.1337 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Szubinie
w terminach określonych w art. 6 m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 3. Określa się, że pierwszą deklarację, o której mowa w ust. 1, składa się w terminie do 31 marca 2013 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Domżała

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 8AF2F9F8-B064-49B7-B35C-EE479FA5CE14. Podpisany
Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/212/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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 2012 r., poz. 391)

Składający:

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta i gminy Szubin, przez
których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin składania:

do dnia 31 marca 2013 r., a także w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych
w deklaracji, lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Burmistrz Szubina
B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
(Nazwa i adres jednostki, do której należy złożyć wypełnioną deklarację).

Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin – biuro obsługi klienta pok. nr 12

C. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy
Cel złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat).

□ złożenie deklaracji

□ korekta deklaracji (data zmiany ____:____:_______)

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Właściwe zaznaczyć

□ właściciel / współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty

□ zarządca
□ inny podmiot władający

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
E1. Osoba fizyczna
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Imię ojca

PESEL

_______:______:_______________
Nr telefonu

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Adres e-mail

E2. Pozostałe podmioty
Pełna nazwa

KRS

NIP

REGON

Nr telefonu

Adres e-mail

Osoby upoważnione do reprezentowania

E3. Adres zamieszkania / siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta
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E4. Adres do korespondencji (wypełnij jeżeli jest inny niż w części E3.)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 1
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr ewidencyjny gruntu

G. DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2
□ selektywny

□ zmieszany

H. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w
Szubinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. 3
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa
w części F
Miesięczna kwota opłaty

1.
□ 9 zł selektywne
□ 18 zł zmieszane
2.
3.

(zaznaczoną kwotę z wiersza 1 należy pomnożyć przez ilość osób wykazaną w
wierszu 2).4

4.

Wyjaśnienia dotyczące różnicy ilości osób zdeklarowanych
w deklaracji w stosunku do ilości osób zameldowanych

I. CZY NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI F WYPOSAŻONA JEST
LUB BĘDZIE W KOMPOSTOWNIK ?
□ tak

□ nie

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

………………………………..
(miejscowość / data)

…………………………………………….
(czytelny podpis)
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K. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE
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 2012 r., poz.
1015).
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Szubina deklarację o wysokości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania 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 do 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w
złożonej deklaracji, Burmistrz Szubina 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.
4. Zgodnie z art. 6p w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej Burmistrz Szubina określi w
drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

OBJAŚNIENIA
1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
2. Zadeklarowany sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji
naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
3. W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów należy wybrać stawkę podstawową,
natomiast w przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać
stawkę obniżoną.
4. Opłatę wykazaną w części H w wierszu 3 należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w
Szubinie w Banku Spółdzielczym w Szubinie Nr 73 8164 0001 000005 05200 00024 w terminie do 20
dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca, zasiedlenia nieruchomości. Opłaty za
niepełny miesiąc wnoszone będą proporcjonalnie do ilości dni danego miesiąca, w którym w danej
nieruchomości zamieszkiwał mieszkaniec. Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu 20 lipca
2013 r.
5. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także
współwłaścicieli , użytkowników, a także inne podmioty władające nieruchomością.
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Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada
gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości na terenie, której wytwarzane są odpady komunalne.
Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę
osób zamieszkujących nieruchomość.
Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Szubina w terminie
14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających
na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od
nastąpienia zmiany.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa 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.

Przewodniczący Rady
Marek Domżała
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