
UCHWAŁA NR II/15/14
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/265/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 
2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399, poz. 1593), oraz art. 18 ust. 2 pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, 
poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/265/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, załącznik do 
uchwały, stanowiący wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej, otrzymuje brzmienie jak załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik 
do uchwały Nr II/15/14
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 11 grudnia 2015 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Podstawa prawna: Art.  6 n ust.  1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września  1996 r.  o utrzymaniu czystości i  porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).

Składający: Formularz  przeznaczony  dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  położonych  na  terenie
gminy Trzcianka.

Miejsce składania 
deklaracji:

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 , 64-980 Trzcianka.

Termin składania 
deklaracji:

Pierwszą deklarację należy złożyć  do 15 maja 2014 r. lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych oraz zaistnienia okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczania
opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 

A.  Organ właściwy do złożenia deklaracji

Burmistrz Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

B.  Przyczyny złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1   □ 1. pierwsza deklaracja, data powstania obowiązku ponoszenia opłaty..................................................1

    □ 2. zmiana danych zawartych w deklaracji, data zaistnienia zmian........................................................2

       □ 3. korekta deklaracji, złożonej dnia...................................................................................................... 3

C.  Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
2

 □1. właściciel nieruchomości                                           

 □2. współwłaściciel nieruchomości 

 □3. inny podmiot władający nieruchomością                 

 □4. użytkownik wieczysty nieruchomości 

 □5. jednostka organizacyjna                                                                                                                                

□6. osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

 □7. właściciel lokalu (w przypadku gdy zarząd nie został wybrany)

C.1 Osobowość prawna (zaznaczyć właściwy kwadrat)

3        □    1.osoba fizyczna                        □  2.osoba prawna                             □ 3. jednostka organizacyjna

D.   Dane identyfikacyjne składającego deklarację

4     Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu

5   NIP5

6   Pesel6

7  Regon5

1
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D.1   Adres do doręczeń zamieszkania/ adres siedziby składającego deklarację 
8    Kraj 9    Województwo 10   Powiat

11   Gmina 12   Ulica 13   Nr domu 14  Nr lokalu

15   Miejscowość 16   Kod pocztowy 17   Poczta/ Skrytka pocztowa

D.2 Kontakt 4

18  Nr telefonu

19  Adres e-mail

D.3  Adres i dane nieruchomości, dla której (-ych) składana jest deklaracja    

L.p Miejscowość Ulica/Osiedle
Nr

budynku7 Nr lokalu

Sposób gromadzenia i odbierania odpadów  dla
poszczególnych budynków

oraz ilość gosp. domowych w lokalu8

Selektywnie Nieselektywnie

Od 1 do 2
osób

Powyżej  
2 osób

Od 1 do
2 osób

Powyżej   2
osób

1 20

21 22    23 24    25    26 27

2 28

29 30 31 32 33 34 35

3 36

37 38 39 40 41 42 43

4 44

45 46 47 48 49 50 51

5 52

53 54 55 56 57 58 59

 Wartości z załączników 9

60

suma wartości
z kol.5 
załączników

61

suma wartości
z kol. 6 
załączników

62

suma 
wartości z 
kol. 7 
załączników

63

suma wartości z 
kol.8 załączników

Suma

64
       

suma 
(poz.24+32+4
0+48+56+60

65

 
suma (poz 
25+33+41+49
+57+61)

66

suma (poz 
26+27+34+35+42+43+50+51+58
+59+62+63)

E.1   Obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości wskazanej (-ych) w części D.3

Liczba gosp. domowych od 1 do 2 osób, gromadzących odpady w
sposób selektywny 

67                                    

...............................zł
poz. 64  x stawka z poz. E.2.1 

Liczba gosp. domowych powyżej 2 osób, gromadzących odpady
w sposób selektywny 

68

.............................zł
poz. 65  x stawka z poz. E.2.2

Liczba gosp. domowych, gromadzących odpady w sposób
nieselektywny 

69

...............................zł
poz. 66  x stawka z poz. E.2.3

2
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E.2
MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za
odpady  komunalne                 

70

            …................................zł/m-c
( poz.67+ 68 + 69)

E.2.1
Stawka  za  odpady  gromadzone  w  sposób  selektywny  wynosi  miesięcznie  25  zł dla
gospodarstwa domowego od 1 do 2 osób.10

E.2.2
Stawka  za  odpady  gromadzone  w  sposób  selektywny  wynosi  miesięcznie  36  zł dla
gospodarstwa domowego powyżej 2 osób. 10

E.2.3
Stawka  za  odpady gromadzone  w  sposób  nieselektywny  wynosi  miesięcznie  56  zł  od
gospodarstwa domowego 10

Opłatę za odpady komunalne uiszcza się miesięcznie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni.

F
 Informacja o załącznikach 
71

 Liczba załączników …...................... szt.

G Podpis składającego deklarację 
72

 
Imię i nazwisko        …........................................................................
73

   …..............................
       (miejscowość, data)

74

…...........................
  (podpis)

H Adnotacje Urzędowe:
75

Uwagi

76

…................................................
Data (dzień-miesiąc-rok)

77

…...........…...................................................
Podpis przyjmującego deklarację 

Pouczenie 

1. Zgodnie z art. 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r.
poz. 1399) „w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych  wątpliwości  co  do  danych  zawartych  w  deklaracji  właściwy  organ  określa  w  drodze  decyzji
wysokość  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  biorąc  pod  uwagę  uzasadnione  szacunki,  w tym
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze”.

2. W przypadku nie wpłacenia w wyznaczonych terminach kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w
niepełnej  wysokości,  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
poz.1015, ze zm.).
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Objaśnienia:

1. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Zmiana danych,  dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób w gosp. dom., zmiana sposobu gospodarowania odpadami
itd.) skutkujących na miesiąc bieżący lub miesiące przyszłe.  Zgodnie z art.  6m ustawy o utrzymaniu czystości
i  porządku  w gminach  (Dz.  U.  z  2013  poz.  1399)  termin  złożenia  deklaracji  zmieniającej  wynosi  14  dni  od
nastąpienia zmiany. 

3. Korekta deklaracji, koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem podmiotu składającego deklarację, została
błędnie sporządzona. Podmiotowi przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U.2012 r.
poz. 749, ze zm). Do deklaracji korygującej dołącza się pisemne uzasadnienie przyczyny korekty. Korekta deklaracji
koryguje naliczenia powstałe do momentu złożenia nowej deklaracji (zmieniającej). Oznacza to, że w przypadku
jeśli dany podmiot złożył kilka deklaracji zmieniających, a następnie składa korektę dotyczącą pierwszej deklaracji
i chce aby skutek finansowy objął cały okres do miesiąca bieżącego, obowiązany jest złożyć tyle korekt ile składał
deklaracji zmieniających. Jeżeli złożona korekta wpływa na opłaty wynikające z  pozostałych złożonych deklaracji
podmiot zobowiązany jest złożyć na każdą z nich odrębną korektę wskazując ich daty i w przypadku stwierdzenia
nadpłaty wniosek o jej stwierdzenie. W przeciwnym razie korekta nie stanowi podstawy do zmiany wymiaru opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Dane  nieobligatoryjne,  ale  ułatwiające  komunikowanie  się  w  przypadku  konieczności  uzyskania  wyjaśnień
i uzupełnień deklaracji.

5. Dane, które wypełniają jedynie osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.
6. Dane, które wypełniają osoby zobowiązane, z wyłączeniem osób sprawujących zarząd nieruchomością wspólną.
7. W przypadku gdy nieruchomość nie posiada numeru porządkowego należy podać numer geodezyjny działki. 
8. Należy wpisać ilość gospodarstw domowych w lokalu.  Jeżeli  w lokalu mieszkalnym aktualnie nie zamieszkują

mieszkańcy należy wpisać liczbę „0”. Wypełnić dla wszystkich lokali  w budynku wielolokalowym, dla których
osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną  pełnią obowiązki właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą z
dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399).

9. Załączniki dotyczą nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których obowiązki właściciela
obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomościom wspólną. W poz. D. 3 w poz.60-63 należy wpisać wartości
łączne z załączników.

10. Wysokość stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miejskiej Trzcianki
w sprawie  ustalenia  sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz wysokości  tej
stawki.

Selektywne zbieranie oznacza zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu
przetwarzania,  obejmuje  jedynie  rodzaje  odpadów charakteryzujące  się  takimi  samymi  właściwościami  i  takimi  samym
charakterem.  Szczegółowy  zakres  i  sposób  prowadzenia  selektywnej  zbiórki  odpadów  określa  Regulamin  utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka. 

Gospodarstwo domowe -   przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie
zajmującą  lokal  albo  gospodarstwo  prowadzone  przez  tę  osobę  wspólnie  z  małżonkiem  i  innymi  osobami  stale  z  nią
zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Gospodarstwo
domowe definiuje się jako zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające
z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, gospodarstwa domowe.  

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399) przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  inne  podmioty  władające
nieruchomością.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jeżeli nieruchomość
jest  zabudowana  budynkami  wielolokalowymi,  w  których  ustanowiono  odrębną  własność  lokali,  obowiązki  właściciela
nieruchomości  obciążają  zarząd  nieruchomością  wspólną,  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  24  czerwca  1994  r.
o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 
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Załącznik  do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej 1.

Dane składającego deklarację:

Nazwa podmiotu:..............................................................

Adres siedziby:.................................................................

NIP:..................................................................................

REGON:..........................................................................

Nr załącznika..............................

Miejscowość Ulica/osiedle
Nr

budynku
Nr

lokalu

Sposób gromadzenia i odbierania odpadów  dla poszczególnych
budynków

oraz ilość gosp. domowych w lokalu2

Selektywnie Nieselektywnie

Od 1 do 2
osób

Powyżej 2 osób
Od 1 do 2

osób
Powyżej 2 osób

1 2 3 4 5 6 7 8

SUMA

….................................
(podpis)

5

Id: 020BAF7F-0416-48F9-9C5F-111AD7EF9EAF. Uchwalony Strona 6



Objaśnienia:

1. Dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębny załącznik.
2. Należy wpisać ilość gospodarstw domowych w lokalu. Jeżeli w lokalu mieszkalnym 

aktualnie nie zamieszkują mieszkańcy należy wpisać liczbę „0”. Wypełnić dla wszystkich 
lokali w budynku wielolokalowym, dla których osoby sprawujące zarząd nieruchomością 
wspólną pełnią obowiązki właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 
1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399).
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