
Uchwała Nr XIV/74/2016
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 
terenie Gminy Świedziebnia

Na podstawie art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy 

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do 

uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć 

w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl, 

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także 

zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3. W przypadku składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej określa się, iż:

1) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi powinien być zgodny 

z załącznikiem do uchwały w formacie PDF;

2) deklaracje będą przesyłane przy pomocy platformy ePUAP jako załącznik;

3) deklaracje powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. 

o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 

z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/122/2013 Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie 

Gminy Świedziebnia (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r. poz. 1826).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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Załącznik  

do Uchwały Nr XIV/74/2016 

Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 16 czerwca 2016 r. 
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 (Dz. U. z 2016 r.  poz. 250) 

Składający 

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 

oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością na terenie Gminy 

Świedziebnia 

Miejsce składania deklaracji Urząd Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia 

Termin złożenia deklaracji 
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji 

Objaśnienia dotyczące sposobu 

wypełnienia deklaracji 

Wypełnić ręcznie lub komputerowo 

Wypełnić białe pola znakiem „X” lub słownie 

A. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 PIERWSZA DEKLARACJA 

 NOWA DEKLARACJA  

w przypadku zmiany danych należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni 
........................................................................... 

data zaistnienia zmian 

 KOREKTA DEKLARACJI 
w przypadku skorygowania danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji 

........................................................................... 
data zaistnienia zmian 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

WŁAŚCICIEL  WSPÓŁWŁASCICIEL  UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB 

W UŻYTKOWANIU 

 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
*dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną       **dotyczy podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

 IMIĘ  NAZWISKO*/NAZWA** PESEL* 

NIP** REGON** 

NR TELEFONU (pole nieobowiązkowe) ADRES E-MAIL (pole nieobowiązkowe) 

D. ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY** 

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

ULICA  NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
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E. ADRES DO KORESPONDECJI  
należy wypełnić, jeżeli dane do korespondencji są inne niż adres z działu D 

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY NINIEJSZA DEKLARACJA 

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

G. NALICZANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
***poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób spokrewnionych, spowinowaconych lub niespokrewnionych, które mieszkają razem i 
wspólnie się utrzymują 

DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY KOMUNALNE  

Z NIERUCHOMOŚCI ZIERANE BĘDĄ 
 SELEKTYWNY  NIESELEKTYWNY 

ODPADY KOMUNALNE ULEGAJACE 

BIPDEGRADACJI BĘDĄ KOMPOSTOWANE NA 

WŁASNY UŻYTEK 

 TAK  NIE 

LICZBA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI  

RODZAJ GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO*** 

LICZBA GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 

STAWKA OPŁATY 

(ZŁ/MIESIĄC) 

KWOTA OPŁATY 

(ZŁ/MIESIĄC) 

GOSPODARSTWO 1 OSOBOWE    

GOSPODARSTWO 2 OSOBOWE    

GOSPODARSTWO 3 OSOBOWE    

GOSPODARSTWO 4 OSOBOWE    

GOSPODARSTWO 5 OSOBOWE    

GOSPODARSTWO 6 OSOBOWE    

GOSPODARSTWO 7 OSOBOWE    

GOSPODARSTWO 8 OSOBOWE    

GOSPODARSTWO 9 OSOBOWE    

GOSPODARSTWO 10 OSOBOWE 

I WIĘCEJ 
   

ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY MIESIĘCZNEJ  

OPŁATA KWARTALNA  
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H. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

ZŁOŻONY ZAŁĄCZNIK       TAK  NIE 

J. PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI CZYTELNY PODPIS 

K. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

POUCZENIE: 

1. Niniejsza deklaracji stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).  

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świedziebnia deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca. 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świedziebnia deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Świedziebnia, określi, w drodze decyzji, wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 
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UZASADNIENIE

Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa
w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) deklaracja może być składana za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja została opracowana w oparciu o szczegółowe
zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Zawiera objaśnienia dotyczące jej
wypełnienia oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego
zgodnie z art 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

W uchwale określono warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji jest konieczne w celu zapewnienia
prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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