
UCHWAŁA NR ......./2012 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
z dnia  ….......................  2012 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 
217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 391), 

 
uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia  21 listopada 2012 r.  w 
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały; 

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 15 
stycznia 2013 r., a takŜe w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia 
zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.”  

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

 

                                                 

                                                 Przewodnicząca Rady 

                                                 Maria Turska 



Załącznik do uchwały ………… 
 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, naleŜy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
POŁOśONYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTA LIPNA 

 
Podstawa prawna: 
 
 
 
Składający: 
 
 
 
Miejsce składania 
deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne, połoŜonych na 
terenie Gminy Miasta Lipna 
 
Urząd Miejski w Lipnie, Pl. Dekerta 8, 87 – 600 
Lipno lub pocztą na wskazany wyŜej adres 

Nazwa i adres 
siedziby organu 
właściwego do 
złoŜenia deklaracji: 

Burmistrz Miasta Lipna 

Urząd Miejski w Lipnie 

Pl. Dekerta 8 

87 – 600 Lipno 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
            pierwsza deklaracja                           zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 
 

                                                                         data zaistnienia zmiany ……………………….. 

 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)      
         Właściciel                                       współwłaściciel 
                   
         uŜytkownik wieczysty                      osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną 
            
        posiadacz                                        współposiadacz 
       
         jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie    
       
         inny podmiot władający nieruchomością 
 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      osoba fizyczna                   osoba prawna                 jednostka organizacyjna 
                                                                                             nieposiadająca osobowości prawnej 
 

 
 
 

  

 

  

 

 

   

 

  

 



Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej) 

1. 

 

 

Pesel (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

2.    

 

Adres zamieszkania / Adres siedziby 

Kraj  Województwo Powiat 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Gmina Ulica  nr domu / nr lokalu 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

Miejscowość  Kod pocztowy Nr telefonu 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTOREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina Ulica nr domu / nr lokalu / 
nr działki (w przypadku nie 

nadania nr domu) 
 
12. 
 

 
13. 

 
14. 

Miejscowość  Kod pocztowy Nr telefonu 

 
15. 
 

 
16. 

 
17. 

Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 

Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części D 
niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

18. 
 
    (naleŜy podać liczbę mieszkańców) 

Imię i nazwisko osób 
zamieszkujących na terenie 
nieruchomości wskazanej 
w części D 
(w przypadku większej liczby 
mieszkańców, dane naleŜy zamieścić w 
odrębnym załączniku). Pole nie dotyczy 
budynków wielomieszkaniowych. 

 

1…………………………………………………………………………………………………… 

 

2…………………………………………………………………………………………………… 

 

3………………………………..………………………………………………………………… 

 

4…………………………………………………………………………………………………… 

 

5…………………………………………………………………………………………………… 

 

6…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

          

 



Nieruchomość wskazana w części D jest: 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
          
          zamieszkała 
(nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy) 
 
 
 
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F. 

  
 
        w części zamieszkała oraz 
w części nie zamieszkała, na 
której powstają odpady 
komunalne 
 
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F. 
 

E. Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości 
wskazanej w części D niniejszej deklaracji 
odpady będą gromadzone i odbierane 
w sposób selektywny *) 

     

 

               TAK                                NIE 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 

 
Liczba mieszkańców 
(proszę wpisać liczbę z pozycji 18) 

 

19. 

Miesięczna stawka opłaty za jednego 
mieszkańca** 
 

20.     

                            zł 
           jeŜeli zaznaczono                       
                  TAK         
             w dziale E 

21.   

                            zł 
           jeŜeli zaznaczono  
                  NIE 
             w dziale E 

Wysokość miesięcznej opłaty 
proszę wypełnić tylko jedno pole: 
1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób 
selektywny + odpady zmieszane jest to iloczyn pozycji 
19 x 20; 
2. w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest to 
iloczyn pozycji 19 x 21 

22. 

 

                        
 

(poz. 19 x poz. 20) 
(naleŜy podać kwotę w PLN) 

23. 

 

                            
 

(poz. 19 x poz. 21) 
(naleŜy podać kwotę w PLN) 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

    Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyraŜam zgodę na przetwarzanie przez 
Urząd Miejski w Lipnie danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/. 
 
 
…………………………………………………….            ……………………………………………………. 

            (miejscowość i data)                                                        (czytelny podpis) 
H. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

    



Pouczenie: 

1. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów 
komunalnych, jest obowiązany dołączyć kopię ww. umowy do pierwszej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 
3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. 
Nr 229, poz. 1954 z poźn. zm.). 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć deklarację do Burmistrza Miasta Lipna o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie wskazanym w uchwale Rady 
Miejskiej w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub w terminie 14 dni od zmiany przez gminę wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 
odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złoŜyć 
nową deklarację do Burmistrza Miasta Lipna 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. W przypadku niezłoŜenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 3 albo uzasadnionych wątpliwości 
co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta określi w drodze decyzji, wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać naleŜy do 15 dnia po upływie kaŜdego 
miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

6. Niniejszą deklarację naleŜy złoŜyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie, Pl. Dekerta 8, bądź 
przesłać drogą pocztową na wskazany wyŜej adres. 

 
Objaśnienia: 
 
*  selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie odpadów komunalnych w sposób określony w 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna. W szczególności w 
oddzielnych pojemnikach lub workach gromadzi się poszczególne rodzaje odpadów, z podziałem 
na: 

1) papier i tekturę; 
2) metale; 
3) tworzywa sztuczne; 
4) opakowania wielomateriałowe; 
5) szkło; 
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji; 
7) odpady zielone; 
Odpady wymienione w pkt 1-4 mogą być zbierane łącznie jako odpady suche; 
Odpady wymienione w pkt 6-7mogą być zbierane łącznie jako bioodpady; 
Odpady pozostałe po segregacji mogą być gromadzone jako odpady zmieszane w oddzielnych 

pojemnikach lub workach.  
 
** stawka ustalona w uchwale Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna. 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr ......./2012 
Rady Miejskiej w Lipnie 

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

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 
217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 391), 

 
uchwala się co następuje: 

 
§ 1.1.Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 31 grudnia 
2012 roku, a takŜe w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 



powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających 
wpływ na wysokość opłaty. 
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. . 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

 

 
                                                 

                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                 Maria Turska 

 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 

       W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej 
akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  
      Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są 
odpady komunalne. Wypełniając deklarację naleŜy podać dane identyfikacyjne właściciela, 
dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Ponadto, 
właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych odpadów (odpady segregowane 
bądź zmieszane odpady komunalne).  
      Po rozdysponowaniu deklaracji wśród mieszkańców gminy, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany ją złoŜyć do Burmistrza Miasta Lipna w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złoŜyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  
W razie niezłoŜenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 
Burmistrz Miasta Lipna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 


