
UCHWAŁA NR XXVII/178/2013
RADY GMINY OBROWO

z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości

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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Obrowo w brzmieniu określonym w załączniku nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Obrowo w terminie do dnia 28 
lutego 2013 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/145/2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przrz właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 
z 2013r. poz. 503). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/2013 

Rady Gminy Obrowo 

z dnia 7 czerwca 2013 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna 

Składający 

Miejsce składania 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystosci i poorządku w gminach (Dz.U. 
z 2012r.)
Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 
uzytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadajacych 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 
nieruchomością położonych na terenie Gminy Obrowo 
Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY OBROWO 
ul. Aleja Lipowa 27 
87 126 Obrowo

B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□                                                         □ 
Pierwsza deklaracja               zmiana danych zawartych w deklaracji............................ 
(dzień-miesiąc-rok)
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznacz odpowiedni kwadrat)
□ właściciel  □ współwłaściciel  □ użytkownik wieczysty 
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
□ inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
□ Osoba fizyczna     □ Osoba prawna    □ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA
PESEL/REGON
 
E. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
F. ADRES NIERUCHOMOśCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj Województwo Powiat
Gmina Ulica Nr domu / Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Poczta
G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji: 
1. jest zameldowanych ............... osób; 
2. zamieszkuje .................. osób. 
□ Wyliczenie miesięcznej opłatyod 1 do 3 osób zamieszkałych na nieruchomości : 
sposób segregowany - 10 zł od osoby zamieszkałej 

...................................x .................................= ...................................................................... zł 
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(liczba mieszkańców)        (stawka opłaty)        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

□ Opłata miesięczna dla osób zamieszkałych na nieruchomości od 4 do 6 osób: 
sposób segregowany - 40 zł od gospodarstwa 
□ Opłata miesięczna dla osób zamieszkałych na nieruchomości od 7 osób i powyżej: 
sposób segregowany - 45 zł od gospodarstwa 
□ Wyliczenie miesięcznej opłaty dla osób zamieszkałych na nieruchomości: 
sposób niesegregowany - 20 zł od osoby zamieszkałej 
...................................x .................................= ...................................................................... zł 
(liczba mieszkańców)        (stawka opłaty)        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie: 
.................................................................................................
2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne 
niesegregowane gromadzone są w następujących pojemnikach lub kontenerach: 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
1. ........................................................ X ..................... = ..................................................................zł 
(miesięczna liczba pojemników 120l)  (stawka opłaty)  (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
2. ........................................................ X ..................... = ..................................................................zł 
(miesięczna liczba pojemników 240l)  (stawka opłaty)  (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
3. ........................................................ X ..................... = ..................................................................zł 
(miesięczna liczba pojemników 1100l) (stawka opłaty)  (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
4. ........................................................ X ..................... = ..................................................................zł 
(miesięczna liczba pojemników 1,3m3 l)  (stawka opłaty)  (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
5. ........................................................ X ..................... = ..................................................................zł 
(miesięczna liczba pojemników 2,3m3 l)  (stawka opłaty)  (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
6. ........................................................ X ..................... = ..................................................................zł 
(miesięczna liczba pojemników 3,5m3 l)  (stawka opłaty)  (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
7. ........................................................ X ..................... = ..................................................................zł 
(miesięczna liczba pojemników 6,5m3 l)  (stawka opłaty)  (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
8. ........................................................ X ..................... = ..................................................................zł 
(miesięczna liczba pojemników 7,5m3 l)  (stawka opłaty)  (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
9. ........................................................ X ..................... = ..................................................................zł 
(miesięczna liczba pojemników 9,5m3 l)  (stawka opłaty)  (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
10........................................................ X ..................... = ..................................................................zł 
(miesięczna liczba pojemników 15m3 l)  (stawka opłaty)  (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie: 
...................................................................zł 
(należy wpisać sumę z poz. 1-6)
(słownie: ................................................................................)

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość, o której 
mowa w pkt 1 a w części nieruchomość, o której mowa w pkt 2.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne 
powstają w sposób określony w pkt 1 i 2. 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ................................ zł 
(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 i 2)
(słownie: ..............................................................................)
H. ZAŁĄCZNIK
1. Kopia obowiązującej umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych - 
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obowiązkowo do pierwszej deklaracji.
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

Pouczenie: 

1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn.zm.)

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Obrowo deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zmiany. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem zmian uchwałą Nr XXV/162/2013 Rady Gminy w sprawie wyboru metody 
i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, która wprowadza obniżenie 
opłat za wywóz nieczystości dla gospodarstw domowych składających się z więcej niż 4 osoby wystąpiła 
konieczność wprowadzenia zmian w formularzu deklaracji. 

W formularzu deklaracji zostały ujęte również opłaty za odpady gromadzone w sposób niesegregowany. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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