UCHWAŁA Nr ................../2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia.....................2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2, właściciele nieruchomości obowiązani są składać
w Urzędzie Miejskim w Lipnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminach
określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
§ 4. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej:
1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z
obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej określonej w niniejszej uchwale;
2) deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, w następujących formatach
elektronicznych: DOC, DOCX, ODT, JPG/JPEG, PDF, RTF, TIF/TIFF;
3) deklaracje opatrywane są:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub
b) Profilem Zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne;
4) odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lipnie XXXIV/336/2013 28 sierpnia 2013 r. w
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Ewa Urbańska

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r.)
dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i
4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż
przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. W związku z powyższym zapisem
wszystkie akty prawa miejscowego wydane na podstawie zmienianych przepisów tracą moc po
upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej. Ustawa zmieniająca została
opublikowana w dzienniku urzędowym w dniu 17 stycznia 2015 r. w związku z czym powstaje
konieczność przyjęcia na nowo części uchwał regulujących zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Uchwała określa wzory deklaracji, składanych przez właścicieli nieruchomości o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale określono wzory dla
nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których zlokalizowane są domki letniskowe
oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dodatkowo w
uchwale określono zasady składania deklaracji drogą elektroniczną, co stanowi realizację wymogu
art. 6n ust, 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr........./2016
Rady Miejskiej w Lipnie z
dnia .............2016 roku

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTA LIPNA
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
Podstawa prawna:
czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016r., poz. 250)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, położonych na
terenie Gminy Miasta Lipna

Składający:

Miejsce składania
deklaracji:
Nazwa i adres
siedziby organu
właściwego do
złożenia deklaracji:

Urząd Miejski w Lipnie, Pl. Dekerta 8, 87 – 600
Lipno lub pocztą na wskazany wyżej adres
Burmistrz Miasta Lipna
Urząd Miejski w Lipnie
Pl. Dekerta 8
87 – 600 Lipno

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
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 (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości)
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nr telefonu (nieobowiązkowo)
……………………………………………..
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTOREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
87 - 600 Lipno, województwo: kujawsko - pomorskie, powiat: lipnowski
Ulica:………………………………………………………………………………………………………………
Nr domu:…………………………….
Nr lokalu:…………………………….

Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D
18.
niniejszej deklaracji zamieszkuje:
(należy podać liczbę mieszkańców)

Nieruchomość wskazana w części D jest:
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

zamieszkała
(nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy)

w części zamieszkała oraz
w części nie zamieszkała, na
której powstają odpady
komunalne

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F.

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F.

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

NIE

TAK

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

19.
Liczba mieszkańców
(proszę wpisać liczbę z pozycji 18)

Miesięczna stawka opłaty za jednego
mieszkańca**

20.

21.

zł

zł

jeżeli
zaznaczono

jeżeli
zaznaczono
NIE
w dziale E

TAK
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.

23.

(poz. 19 x poz. 20)

(poz. 19 x poz. 21)

(należy podać kwotę w PLN)

(należy podać kwotę w PLN)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym

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

(czytelny

Pouczenie:
1. W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty 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
2016 poz. 599).
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14
dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do
danych 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 nieruchomościach o podobnym charakterze. Sposób gromadzenia
odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.
3. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych wraz z zaległymi
odsetkami.
4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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 30 dni od zmiany przez gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na
danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 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.
3. W przypadku niezłożenia 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.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 15 dnia po upływie każdego
miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
5. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie, Pl. Dekerta 8, przesłać drogą
pocztową na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną.
6. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:
- deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
zwanej dalej ePUAP (na stronie: http://www.um-lipno.doc.pl/) lub na skrzynkę e-mail
gospodarka@umlipno.pl;
- deklaracje opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub, podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.
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.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr........./2016
Rady Miejskiej w Lipnie z
dnia .............2016 roku
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTA LIPNA
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
Podstawa prawna:
czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016r., poz. 250)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, położonych na
terenie Gminy Miasta Lipna

Składający:

Miejsce składania
deklaracji:
Nazwa i adres
siedziby organu
właściwego do
złożenia deklaracji:

Urząd Miejski w Lipnie, Pl. Dekerta 8, 87 – 600
Lipno lub pocztą na wskazany wyżej adres
Burmistrz Miasta Lipna
Urząd Miejski w Lipnie
Pl. Dekerta 8
87 – 600 Lipno

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

1

1. złożenie pierwszej deklaracji – data powstania obowiązku opłaty
……………………..
2

2. nowa deklaracja zmieniająca dane zawarte w poprzedniej deklaracji – data
zaistnienia zmian ………………………
3

3. korekta deklaracji (błędnie złożonej) – z dnia …………………………..
Uzasadnienie korekty (w przypadku zaznaczenia kwadratu 3)
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………......................…………….………..........................…………………………………………………
………………………………………………………
1 – Druk przeznaczony jest do wypełnienia dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Deklarację składają właściciele nieruchomości. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający
nieruchomością. Deklaracji nie składają
właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, w tym przypadku obowiązek
właściciela nieruchomości ciąży na
osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2 – W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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.
3 - Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej) w przypadku konieczności zmiany uprzednio
złożonej deklaracji(poprawienie
omyłki). Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania.

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
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 (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości)
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nr telefonu (nieobowiązkowo)
……………………………………………..
D. nieruchomość niezamieszkała, na której są domki letniskowe lub inne wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

87 - 600 Lipno, województwo: kujawsko - pomorskie, powiat: lipnowski
Ulica:………………………………………………………………………………………………………………
Nr domu:…………………………….
Nr lokalu:…………………………….

E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części D niniejszej deklaracji
TAK
odpady będą gromadzone i odbierane
NIE
w sposób selektywny *)
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałej, na której są domki letniskowe lub
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Roczna
wysokość
opłaty
dla
selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych
(opłata należna przy zaznaczeniu w
sekcji E kwadratu TAK)
Roczna wysokość opłaty dla
nieselektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych
(opłata należna przy zaznaczeniu w
sekcji E kwadratu NIE)

27.Stawka opłaty za selektywnie
zbieranie odpadów

26. Ilość domków
………….........

………..... x …….…...=
...……..………
(stawka)
(ilość) (suma zł/rok)
28.Stawka opłaty za
nieselektywnie zbieranie odpadów
………….. x ………….=
……..…………
(stawka) ( ilość) (suma zł/rok)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

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

(czytelny

Pouczenie:
1. W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty 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 2016 poz. 599).
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych 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 nieruchomościach o podobnym charakterze.
Sposób gromadzenia odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.
3. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych właściwy organ w
drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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 30 dni od zmiany przez gminę
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości
odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 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.
3. W przypadku niezłożenia 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.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 15 dnia po upływie każdego miesiąca, którego
dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
5. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie, Pl. Dekerta 8, przesłać drogą pocztową na
wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną.
6. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej
ePUAP (na stronie: http://www.um-lipno.doc.pl/) lub na skrzynkę e-mail gospodarka@umlipno.pl;
- deklaracje opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub, podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.
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.

