UCHWAŁA NR IV/30/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 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, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432 ) oraz art. 6n
ust. 1 ustawy
z dnia
13 września
1996 r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXII/220/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września
2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kujawsko
– Pomorskiego poz. 3361 oraz z 2017 r. poz. 4055), wprowadza się następujące zmiany:
1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący
załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
,,§ 5. W przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że nikt nie zamieszkuje
nieruchomości, której dotyczy deklaracja, składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające
ten stan.”.
§ 2. Deklaracje według wzoru określonego w § 1 pkt 1 składa się w terminie
do 15 lutego 2019 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko
– Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Załącznik do uchwały Nr IV/30/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629)

Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych
Miasta Inowrocławia, 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

W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń
mających wpływ na wysokość opłaty.

Miejsce składania

Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
lub
Referat Gospodarowania Odpadami Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie
wielkimi, drukowanymi literami.
I. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):

❑
❑
❑

pierwsza deklaracja

Data powstania obowiązku złożenia deklaracji:*

nowa deklaracja

Miesiąc powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji:** ………………………

………………………

deklaracja korygująca

Korekta deklaracji z dnia:***

………………………

* Należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca – gdy nieruchomość została
zamieszkała przed dniem 01.07.2013 r. jako datę powstania obowiązku należy wpisać 01.07.2013 r.
** Należy podać miesiąc nastąpienia zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość będącej
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców danej nieruchomości (np. na skutek czasowego
opuszczenia mieszkańców na okres dłuższy niż jeden pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości
winien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczenia opłaty, wraz z pismem
uzasadniającym. W przypadku ponownego zamieszkania mieszkańca danej nieruchomości jej właściciel jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania.
W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty zmiany
właściciela składa deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczenia opłaty. Nowy właściciel nieruchomości
ma obowiązek złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania nieruchomości.
*** Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych
zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych,
omyłkowych itp.
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II. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwe pole)

❑
❑
❑
❑
❑

właściciel nieruchomości
współwłaściciel nieruchomości
użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością (proszę podać jaki) ……………………………………………

Rodzaj podmiotu:*

❑
❑
❑

osoba fizyczna
osoba prawna
inny podmiot (proszę podać jaki) ……………………………………………………………….

* Jeżeli deklarację składa spółka cywilna należy dołączyć wykaz osób tworzących tę spółkę, w imieniu których
składana jest deklaracja.

III. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
* dotyczy osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

PESEL* ( pole wymagane dla osób fizycznych)
NAZWISKO / NAZWA PEŁNA

** dotyczy osób prawnych

NIP** (pole wymagane dla osób prawnych)
IMIĘ

TELEFON KONTAKTOWY / ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI

IV. ADRES / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR BUDYNKU
NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

V. ADRES NIERUCHOMOŚCI ( należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane
odpady komunalne)
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR BUDYNKU
NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY
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VI. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
(odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w rubryce V niniejszej
deklaracji:
❑ będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów (papier, metal, tworzywo
sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady
zmieszane) stawka miesięcznej opłaty wynosi za 1 osobę 17 zł
❑ nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów (odpady komunalne
nie poddane segregacji) - stawka miesięcznej opłaty wynosi za 1 osobę 34 zł

VII. DEKLARUJĘ, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W
RUBRYCE V ZAMIESZKUJE ……………………… OSÓB.

VIII. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY
(należy wyliczyć należną opłatę w zł, mnożąc odpowiednią stawkę z rubryki VI przez liczbę
mieszkańców z rubryki VII)

……………………. zł.

IX. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

X. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………………………………………………………………..
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Pouczenie
• W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z rubryki VIII
lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.).
• Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
przypadku, gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że nikt nie zamieszkuje
nieruchomości, której dotyczy deklaracja, składa dodatkowo oświadczenie
potwierdzające ten stan.
• Zgodnie z art. 6 q ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629), w przypadku złożenia
korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty
w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była
świadczona.
ADNOTACJE URZĘDOWE
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Uzasadnienie do uchwały Nr IV/30/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.
Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454 i 1629), rada gminy, uwzględniając
konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wzór deklaracji obejmuje
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.
Konieczność określenia nowego wzoru deklaracji wynika z:
-zastąpienia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
opartej na opłacie od gospodarstwa domowego, metodą odnoszącą się do liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość,
-ustalenia nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które
będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r.
W tej sytuacji wywołanie uchwały jest konieczne i uzasadnione. Inicjatorem
wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Uchwała
podlega
przedłożeniu
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
(art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie
z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych jest objęta zakresem jej nadzoru.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Na 20 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych obecnych na sesji. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

Id: 2DC90B22-C7B4-4994-BD01-805C13E669EE. Podpisany

Strona 1 z 1

