UCHWAŁA NR XXXVI/513/2013
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 6n
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Deklaracje składa się w siedzibie
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

Przedsiębiorstwa

Gospodarki

Komunalnej

4. Deklaracje składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
5. W przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że na terenie nieruchomości,
której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składa
dodatkowo oświadczenie potwierdzające ten stan.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/404/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17
grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 55).
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/513/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 października 2013 r.
Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) rada gminy uwzględniając konieczność
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzory
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz
pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Ponadto
w uchwale, o której mowa wyżej, rada gminy może określić wykaz dokumentów
potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
Uchwalenie nowych wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ma na celu uwzględnienie wniosków wynikających
z dotychczasowego ich stosowania. Zmiany treści nowych wzorów deklaracji dotyczą,
w szczególności: wprowadzenia zapisu o określeniu celu składania deklaracji, uchylenia
obowiązku informowania o numerze telefonu kontaktowego, usunięcia zapisu
zawierającego oświadczenie składającego deklarację o znajomości przepisów
o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Zakres
zmian uzasadnia uchylenie uchwały, o której mowa w § 3.
W tej sytuacji wywołanie uchwały jest konieczne i uzasadnione. Inicjatorem
wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości w głosowaniu jawnym. Na 23 radnych w głosowaniu wzięło
udział 20 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych,
głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się – 0.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/513/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 października 2013 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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie
wielkimi, drukowanymi literami.
I. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
 nowa deklaracja
 korekta deklaracji

II. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi
**dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

NAZWA PEŁNA, NIP* / IMIĘ I NAZWISKO, PESEL**

TELEFON KONTAKTOWY (pole nieobowiązkowe)

III. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU
NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

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

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU
NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

V. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać
jedną możliwość)
 selektywny (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające
biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane) stawka miesięcznej opłaty wynosi: 13 zł od
jednoosobowego gospodarstwa domowego, 26 zł od wieloosobowego gospodarstwa
domowego
 zmieszane (odpady komunalne nie poddane segregacji) - stawka miesięcznej opłaty
wynosi: 26 zł od jednoosobowego gospodarstwa domowego, 52 zł od wieloosobowego
gospodarstwa domowego.

VI. LICZBA JEDNOOSOBOWYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI……………..

VII. LICZBA WIELOOSOBOWYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI……………..

VIII. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (liczona jako suma iloczynu liczby gospodarstw
domowych wpisanych w rubrykach VI i VII oraz stawki opłaty z rubryki V)
….............................................. zł.

IX. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
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X. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
…………………………………………………………………………………………….

Pouczenie
 W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z rubryki VII 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 2012 r. poz.1015, z późn.
zm.)
 W przypadku wyboru metody selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych,
jeżeli w pojemniku na pozostałe zmieszane odpady znajdować się będą papier lub tektura,
tworzywa sztuczne, metal lub szkło może zostać naliczona opłata jak za odpady
zmieszane.
Objaśnienia
 Przez jednoosobowe gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone
przez jedną osobę samodzielnie zajmującą lokal lub budynek mieszkalny.
 Przez wieloosobowe gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone
przez co najmniej dwie osoby samodzielnie zajmujące lokal lub budynek mieszkalny.
 Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości
deklarujący, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone
żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowe oświadczenie potwierdzające ten stan.
 Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.

ADNOTACJE URZĘDOWE
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Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVI/513/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 października 2013 r.

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

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi,
drukowanymi literami.
I. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
 nowa deklaracja
 korekta deklaracji

II. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi
**dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

NAZWA PEŁNA, NIP* / IMIĘ I NAZWISKO, PESEL**

TELEFON KONTAKTOWY (pole nieobowiązkowe)

III. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU
NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

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

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU
NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

V. WYKAZ PODMIOTÓW WYTWARZAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE NA
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANEJ
Lp.

Nazwa podmiotu

NIP

VI. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy
wybrać jedną możliwość)
 selektywny (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające
biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane)
 zmieszane (odpady komunalne nie poddane segregacji)
VII. ILOŚĆ I WIELKOŚĆ POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE NA
TERENIE NIERUCHOMOŚCI

Wielkości pojemników
na
odpady zmieszane

Stawka opłaty za
pojemnik

Jeżeli są
segregowane

Jeżeli nie są
segregowane

60 l

12 zł

17 zł

110 l

15 zł

20 zł

120 l

16 zł

21 zł

240 l

27 zł

34 zł

1100 l

65 zł

80 zł

7000 l

360 zł

432 zł

10000 l

390 zł

468 zł

ILOŚĆ
ILOŚĆ
POJEMNIKÓW
WYWOZÓW
NA TERENIE
W MIESIĄCU
(minimum 2 x)
DANEJ
NIERUCHOMOŚCI

OPŁATA ZA
POJEMNIKI
(iloczyn stawki opłaty za
pojemnik oraz ilości
wywozów)
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VIII. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (liczona jako suma opłat za pojemniki na
terenie nieruchomości) ….............................................. zł.

IX. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

X. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
…………………………………………………………………………………………….

Pouczenie
 W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z rubryki VII 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 2012 r. poz.1015, z późn.
zm.)
 W przypadku wyboru metody selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych,
jeżeli w pojemniku na pozostałe zmieszane odpady znajdować się będą papier lub
tektura, tworzywa sztuczne, metal lub szkło może zostać naliczona opłata jak za odpady
zmieszane.
Objaśnienia
 Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z poźn. zm.) w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w ciągu
14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
ADNOTACJE URZĘDOWE
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