
Projekt

z dnia  12 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie 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 z późn. zm.), 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. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Sulechów, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w Urzędzie 
Miejskim Sulechów, Plac Ratuszowy 6 . 

§ 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, obowiązany jest złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r., 
a w przypadku zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości po wskazanym wyżej dniu - 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,  

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna:          Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                                       (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) 

 

Składający:                     Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,  

                                        użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających  

                                        nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów  

                                        władających nieruchomością 

 

Miejsce składania:         Urząd Miejski Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów   

 
Termin składania:        -  pierwszą deklarację właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,  

                                        obowiązany jest złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r., 

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

                                      - 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą                 

                                        ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

                                        
Organ właściwy, któremu deklaracja jest składana:    BURMISTRZ SULECHOWA 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

pierwsza deklaracja1
 

 
   zmiana danych zawartych w deklaracji

2
…………………………………………..

                                                                                  (dzień – miesiąc – rok)  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

   Właściciel nieruchomości 

 

 

  Współwłaściciel nieruchomości 

 

 

 Posiadający nieruchomość w zarządzie  

 

 

  Posiadający nieruchomość w użytkowaniu 

 

 

   Inny podmiot władający nieruchomością  
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Nazwisko i imię / Firma /Nazwa podmiotu 

 

 

 

 

Numer KRS
3
  

Numer PESEL / REGON Numer NIP 

Telefon (fakultatywnie) 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Kraj 

 

 

Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

 

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeżeli jest inny niż w części C) 
Kraj 

 

 

Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

 

E. DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI / WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW 

        WIECZYSTYCH LUB INNYCH OSÓB / PODMIOTÓW     

        WSPÓŁPOSIADAJĄCYCH / WSPÓŁWŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ
4
 

Lp. Nazwisko i imię / firma 

(nazwa) 

Adres zamieszkania / siedziby Nr PESEL / REGON 

oraz nr NIP 
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F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
5
 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

Obręb/numer działki 

 

 

G. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI 

 

Oświadczam, że odpady są zbierane w sposób  

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

selektywny                          nieselektywny (zmieszany) 

 

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji 

zamieszkuje:   ……………………………………. osoba / osoby /osób 

 (liczba mieszkańców) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 

.………………………..…….  x ………………..……= ………..…………..….…………………. zł 

         (liczba mieszkańców)                     (stawka opłaty)
6
         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi   

…………………………………………... zł 

(słownie: …………………………...………………………………………………………………..) 

I. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. …………………………………………………………………………………………………….. 

J. PODPIS SKŁĄDAJĄCEGO DEKLARACJĘ/PEŁNOMOCNIKA
7
 

 

…………..…………………………….                                            ……………………..……………….. 

  (miejscowość i data)                                                                          (czytelny podpis) 
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K. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 
 

Pouczenie: 

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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

 

Objaśnienia: 

1. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,                                         

zobowiązany jest złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r. Jeśli na danej nieruchomości 

pierwszy mieszkaniec zamieszka po wskazanym wyżej dniu, właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty (np. 

zmiana liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana sposobu gromadzenia 

odpadów itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od 

dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3. Dotyczy podmiotów wpisanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

4. Należy wymienić wszystkich współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych, osób lub 

podmiotów współposiadających, bądź współwładających nieruchomością. Jeśli dane tych osób 

nie mieszczą się w części E deklaracji, należy załączyć do deklaracji kartę obejmującą dane osób 

lub podmiotów, które nie zmieściły się w części E deklaracji. 

5. Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć osobną deklarację. 

6. Stawki opłaty określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie.  

7. W przypadku działania przez pełnomocnika, należy dołączyć do deklaracji dokument 

pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (17,00 zł, chyba że osoba lub 

podmiot zwolniony jest z obowiązku ponoszenia ww. opłaty z mocy ustawy).  

8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wyliczonej w części H 

deklaracji należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Sulechów lub w kasie Urzędu Miejskiego 

Sulechów w Sulechowie przy Placu Ratuszowym 6. 
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Uzasadnienie

Wypełniając określony ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2012r. poz. 391) obowiązek, niniejszym przedkładam projekt uchwały określający wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką zobowiązani będą składać właściciele 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sulechów. 

Wzór deklaracji oprócz terminu i miejsca składania deklaracji, zawiera wszystkie niezbędne dane służące 
zidentyfikowaniu właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości, na której powstają odpady oraz 
wysokość opłaty za ich zagospodarowanie. 

Celem zapewnienia prawidłowego wyliczenia przez właściciela nieruchomości opłaty oraz prawidłowego 
podania wszystkich niezbędnych danych we wzorze deklaracji podano objaśnienia dotyczące sposobu jej 
wypełnienia. Zgodnie z wymogiem ustawowym druk deklaracji zawiera również pouczenie, że stanowi ona 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Uchwała zawiera także, zgodnie z wymogami ustawy, termin i miejsce składania deklaracji. 
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