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Projekt 
 
z dnia  8 stycznia 2018 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia .................... 2018 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 2017 r., poz. 1875, 2232) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, 2056) 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. Deklaracje, o których mowa w § 1 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. 

§ 3. 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. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lipnie NR XXIV/138/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości (Dz.Urz. Woj.Kuj.- Pom. z 2016 r., poz. 2575). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego   i 
wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.Przewodnicząca Rady 

Ewa Urbańska
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Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia .................... 2018 r. 

Zalacznik1.pdf 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA LIPNA
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UZASADNIENIE 

 

    Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ma na celu dostosowanie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 
2017 r. poz. 19) wchodzącego w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Zmiana w rozporządzeniu poszerza 
frakcje odpadów selektywnie zbieranych.    
   Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są 
odpady komunalne. Wypełniając deklarację należy 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).  
     Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć ją 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 należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  
     Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  
     W razie niezłożenia 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. 
 


