UCHWAŁA NR XIII/84/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie
Miejskim w Wągrowcu.
§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 ust. 1 może być składana za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej z zachowaniem wskazanych w niniejszej uchwale warunków i trybu składania.
2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym
wzorem, o którym mowa w § 1 ust. 1.
3. Deklarację elektroniczną przesyłać należy z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej zwanej dalej ePUAP. Format elektroniczny deklaracji jest zgodny ze wzorem
elektronicznym deklaracji udostępnionym w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o
którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1,
które należy złożyć na żądanie organu:
1) oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do zajmowanego lokalu, położonego w budynku
wielolokalowym, o ilości osób zamieszkujących ten lokal;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w szczególności: umowa nabycia nieruchomości,
najmu, użytkowania, dzierżawy albo dożywocia.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. w
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

1) zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. poz.1593, z 2015 r. poz. 87,
poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1793 i poz. 1688.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Dariusz Bąk
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Załącznik
do Uchwały Nr XIII/84/2015
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 listopada 2015 r.
Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE MIASTA WĄGROWCA1)
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, położonych na terenie miasta Wągrowca

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, punkt informacyjny na parterze
budynku lub w sekretariacie na II piętrze budynku

Organ, do którego należy składać deklarację

Burmistrz Miasta Wągrowca
ul. Kościuszki 15a
62-100 Wągrowiec

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Rodzaj złożonej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 pierwsza deklaracja2)

 deklaracja zmieniająca3)

 korekta deklaracji4)

(data powstania obowiązku
_ _ - _ _ - _ _ _ _ r.)

(data zaistnienia zmiany
_ _ - _ _ - _ _ _ _ r.)

(data obowiązywania od
_ _ - _ _ - _ _ _ _ r.)

(należy dodatkowo wypełnić dział G)

(należy dodatkowo wypełnić dział G)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 właściciel/współwłaściciel nieruchomości,
użytkownik wieczysty

 zarządca nieruchomości wspólnej

 jednostka organizacyjna lub osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie

 najemca, dzierżawca

 inny
C. CHARAKTER NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA
3. Zaznaczyć właściwy kwadrat

 zamieszkała5)

Właściciel nieruchomości nie
wypełnia działu F.2, F.3, F.4.

 niezamieszkała, na

 w części

 niezamieszkała, na

której powstają odpady
6)
komunalne

zamieszkała oraz w
części niezamieszkała,
na której powstają
7)
odpady komunalne

której znajdują się domki
letniskowe lub inne
nieruchomości
wykorzystywane na cele
rekreacyjno –
wypoczynkowe jedynie
8)
przez część roku

Właściciel nieruchomości nie
wypełnia działu F.1, F.2, F.4.

Właściciel nieruchomości nie
wypełnia działu F.2.

Właściciel nieruchomości nie
wypełnia działu F.1, F.3, F.4.
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D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Adres zamieszkania/siedziby
4. Imię i nazwisko lub pełna nazwa

5. PESEL (wypełniają osoby fizyczne)

6. NIP (wypełniają osoby/podmioty prawne)

7. Kraj

8. Województwo

9. Powiat

10. Gmina

11. Ulica

12. Nr budynku

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

13. Nr lokalu

18. E-mail (pole nieobowiązkowe)

17. Telefon

D.2. Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
19. Ulica

20. Nr budynku

9)

21. Nr lokalu

22. Nr działki

23.

E. Oświadczam, że odpady na terenie
nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób
selektywny

 TAK

 NIE

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
F.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
24. Obliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Należy pomnożyć stawkę opłaty za jednego mieszkańca (w wysokości zależnej od tego czy na terenie nieruchomości jest prowadzona zbiórka
selektywna), przez liczbę osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.

………………………………………… zł X
stawka opłaty za jednego mieszkańca10)

………………………………………………….. = ……………………………..……………….. zł
wpisać liczbę osób zamieszkałych11)
Miesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

F.2. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez
część roku
25. Obliczenie rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Należy pomnożyć ryczałtową stawkę opłaty (w wysokości zależnej od tego czy na terenie nieruchomości jest prowadzona zbiórka selektywna),
przez liczbę domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

….…………………………… zł
ryczałtowa stawka opłaty10)

X

..………….….…...……………………………
liczba domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe

=

…………………………………… zł
Roczna wysokość opłaty
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F.3. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne
Należy pomnożyć stawkę opłaty za pojemnik (w wysokości zależnej od tego czy na terenie nieruchomości jest prowadzona zbiórka
selektywna) przez liczbę pojemników oraz częstotliwość wywozu.
I

II

III

IV

V

Rodzaj urządzenia do
gromadzenia odpadów

Stawka
opłaty za
pojemnik10)

Liczba
pojemników

Częstotliwość
wywozu12)

Wysokość
miesięcznej opłaty
za pojemnik

pojemnik 60 l

..……… zł

X

..……… szt.

X

…….….

=

..……… zł

pojemnik 120 l

..……… zł

X

..……… szt.

X

…….…

=

..……… zł

pojemnik 240 l

..……… zł

X

..……… szt.

X

…….…

=

..……… zł

pojemnik 1 100 l

..……… zł

X

..……… szt.

X

…….…

=

..……… zł

pojemnik 4 000 l

..……… zł

X

..……… szt.

X

…….…

=

..……… zł

pojemnik 5 000 l

..……… zł

X

..……… szt.

X

…….…

=

..……… zł

pojemnik 7 000 l

..……… zł

X

..……… szt.

X

…….…

=

..……… zł

pojemnik 10 000 l

..……… zł

X

..……… szt.

X

…….…

=

..……… zł

prasokontener 5 000 l

..……… zł

X

..……… szt.

X

…….…

=

..……… zł

prasokontener 10 000 l

..……… zł

X

..……… szt.

X

…….…

=

..……… zł

prasokontener 15 000 l

..……… zł

X

..……… szt.

X

…….…

=

..……… zł

prasokontener 20 000 l

..……… zł

X

..……… szt.

X

…….…

=

..……… zł

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(suma kwot w kolumnie V)

26.
..…..….. zł

F.4. Dotyczy właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych oraz w części
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
27.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(należy dodać ostateczną kwotę z poz. 24. do kwoty z poz. 26)

………….. zł

G. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI ORAZ INNE UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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H. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1.
2.
3.
4.

Dokumenty wykazujące upoważnienie do podpisywania deklaracji 13)
Zgoda właścicieli na wspólne korzystanie z pojemnika/ustawienie pojemnika14)
Wykaz pojemników używanych na nieruchomościach wykorzystywanych w celach rekreacyjno –
wypoczynkowych15)
Inne (wpisać jakie?)………………………………………………………………………………………………………….

……szt.
……szt.
……szt.
……szt.

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………….
(czytelny podpis)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 6 n ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
Objaśnienia:
1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Wągrowca określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione
szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.
2. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji (zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa) w przypadku konieczności zmiany
uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek. Korekcie podlega każda ze złożonych
deklaracji, obejmująca okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania.
5. Nieruchomość zamieszkała – nieruchomość na której stale zamieszkują mieszkańcy, np. budynki jednorodzinne i wielorodzinne.
6. Nieruchomość niezamieszkała – nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz są na niej wytwarzane odpady komunalne w
wyniku przebywania na niej ludzi, np. przedsiębiorstwa, biura, sklepy, przychodnie, szpitale, restauracje, bary, hotele, pensjonaty, bursy,
banki, szkoły, przedszkola, urzędy, targowiska, cmentarze oraz inne nieruchomości o podobnym charakterze.
7. Nieruchomość w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne - nieruchomość na której w
części znajdują się lokale/budynki mieszkalne a w części usługowe, oświatowe, użyteczności publicznej, produkcyjne i inne o podobnym
charakterze.
8. Nieruchomość niezamieszkała, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe – np. ogródki działkowe, ośrodki wczasowe oraz inne nieruchomości o podobnym charakterze.
9. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości.
10. Należy wpisać stawkę określoną w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia wysokości opłaty za pojemnik.
11. Należy podać liczbę osób aktualnie zamieszkujących nieruchomość a nie liczbę osób zameldowanych.
12. Należy wpisać ilość wywozów danego pojemnika w ciągu miesiąca (np. 2 w przypadku, gdy pojemnik będzie wywożony raz na dwa
tygodnie).
13. W przypadku podpisania deklaracji przez osobę do tego upoważnioną konieczne jest załączenie odpowiednego dokumentu np.
pełnomocnictwa (opłaconego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z
późn. zm.), prawomocnego postanowienia sądu ustanawiającego przedstawiciela ustawowego, uchwały wspólnoty mieszkaniowej o
wyborze zarządu, umowy w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu zarządu
osobie fizycznej lub prawnej, umowy spółki osobowej, itp.
14. W przypadku korzystania przez właścicieli nieruchomości ze wspólnego punktu gromadzenia odpadów lub w przypadku ustawienia
pojemników na innej nieruchomości za zgodą jej właściciela, do deklaracji należy dołączyć kserokopię pisemnej zgody
właściciela/właścicieli potwierdzającej taki stan rzeczy.
15. Wykaz dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe.

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 z późn. zm.), w art. 6n ust. 1 pkt 2 nakłada obowiązek określenia warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W niniejszej uchwale zawarto zapisy regulujące
kwestie formatu elektronicznego dokumentu, układu informacji i powiązań między nimi, sposobu
przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisów
elektronicznych, którymi powinny być opatrzone.
Ponadto ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez
część roku. Wzór, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały został dostosowany do ww. przepisów.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Dariusz Bąk
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