
UCHWAŁA NR XXVIII/230/2013
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 31 stycznia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. 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 214, 
poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 163, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055; Nr 116, poz. 1203; 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; Nr 
28 poz. 146; Nr 106 poz. 675; Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 21 poz. 
113; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu 
opinii Komisji Finansowo – Budżetowej oraz Komisji Polityki Gospodarczej – Rada Miejska 
w Tczewie 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Tczew, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Tczewie deklarację, 
o której mowa w § 1, w terminie do dnia 31 marca 2013 r. 

2. Właściciele nieruchomości o których mowa w ust. 1, na których w dniu wejścia w życie 
niniejszej uchwały nie powstają odpady komunalne - zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Tczewie deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca albo powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych odpadami. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie 

Mirosław Augustyn
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         Załącznik do Uchwały 
Rady Miejskiej w Tczewie 

          

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM LUB NNIEBIESKIM KOLOREM 
 
Druk DO-1  

1. Dzień - Miesiąc - Rok 
 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                 
(j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. ). 
Składający: Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                  
w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie1. 
Termin składania: Pierwszy termin składania do 31 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia 
zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 
 
Miejsce składania: URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE, PL. PIŁSUDSKIEGO 1   83-110 TCZEW 
                                                         WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH 
 

DZIAŁ A - DANE OGÓLNE 

A.1. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
  
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
PREZYDENT MIASTA TCZEWA  PL. PIŁSUDSKIEGO  1   83-110 TCZEW 
 

A.2. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ złożenie deklaracji                       □ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ___ ___ ________) 

                                                                      
                                                                       Przyczyna zmiany ----------------------------------------------------------                

                                                 
                                                                      ---- ------------------------------------------------------------------------------ 

A.3. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

3. □Właściciel nieruchomości                4. □Użytkownik wieczysty  

5. □Współwłaściciel                                 6. □Zarządca nieruchomości wspólnej 

7. □Najemca, dzierżawca                        8. □Inny podmiot władający nieruchomością  

                                                           
1 

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną 
własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną                          
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903                            
z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
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2
 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz    

podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp.  
3
 Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.       

4
 Dla każdej nieruchomości budynkowej należy złożyć odrębną deklarację. 

A.4. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU/OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ  
 

A.4.1. Osoba fizyczna 

Nazwisko i Imię 9. 
 

PESEL 10. 11. 

Kod pocztowy  i miejscowość  12. 
 

Ulica 13. 

Nr domu/ Nr lokalu 14. 15. 

Nr telefonu / Adres e-mail 16. 17.  

A.4.2. Pozostałe podmioty 

Nazwisko/a i imię/ona 
wspólników/nazwa pełna  

18. 

Nazwa skrócona 19. 
 

Nr KRS/NIP 20. 21. 

Kod pocztowy  i miejscowość   22. 
 

Ulica 23. 

Nr domu/ Nr lokalu 24. 25. 

Nr telefonu/ Adres e-mail 26. 27. 

A.4.2.1. Osoby upoważnione do reprezentowania 2 

Podstawa umocowania 28. 
 

Sposób reprezentacji 3 29. 
 

A.5. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 4 
 

Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

30. □ Zabudowa jednorodzinna – to jest budynek mieszkalny jednorodzinny zawierający od 1 do 7   

               lokali mieszkalnych,  bądź zespól takich budynków.  

31.  □ Zabudowa wielorodzinna – to jest budynek mieszkalny zawierający 8 i więcej  lokali  

               mieszkalnych, bądź zespół takich budynków.  

Miejscowość 32. 

Ulica 33. 

Nr domu/ Nr lokalu 34. 35. 
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5
 W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową,             

a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną. 
6
 Opłatę z poz. 46 należy wpłacać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. 

A.5.1. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z A.4. 

Kraj 36. 

Kod pocztowy i Miejscowość 37. 

Ulica 38. 

Nr domu/ Nr lokalu 39. 40. 

DZIAŁ B - DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI – dotyczy części 
mieszkalnej nieruchomości  

B.1. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW  
 

 
Deklaruję zbieranie odpadów komunalnych w sposób:  

□ 41. selektywny  

 makulatura – pojemnik niebieski 
 szkło – pojemnik zielony 
 tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – pojemnik żółty 
 popioły pojemnik metalowy 

  co uprawnia mnie do zastosowania stawki opłaty obniżonej. 

□ 42. nieselektywny (odpady zmieszane) 

 

B.2. LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ  43. 
         ---------------------  osób 

DZIAŁ C - OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
KOMUNALNYCH - dotyczy części mieszkalnej nieruchomości5 

Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób  selektywny, stawka 
opłaty od 1 mieszkańca na miesiąc wynosi: 

44.      
      ______________   zł/osoby 

 

Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób  nieselektywny, stawka 
opłaty od 1 mieszkańca na miesiąc wynosi: 

45.      
      _______________   zł/osoby 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odpowiednio do 
złożonej deklaracji – wynosi:6 

(odpowiednia stawka opłaty  x  zadeklarowana w niniejszej deklaracji 
ilość osób zamieszkujących nieruchomość) 

 

46. 
 

 _______________   zł/miesiąc 
 

DZIAŁ D - OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
47. Data  ___________________________________________________________________________ 
 
48. Czytelny podpis __________________________________________________________________  

(z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 
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POUCZENIE 
 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty albo wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie                      
z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji                    
(Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r.                     
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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. 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. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych 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. 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2  Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.                  
(j. t.  Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Urząd Miejski w Tczewie może przetwarzać dane 
osobowe, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 
wynikającego  z przepisu prawa. 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 
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Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. 
t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) art. 6n ust. 1 zobowiązuje radę gminy, do określenia w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Deklaracja winna obejmować objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Uchwała zawiera informacje o terminie i miejscu składania deklaracji oraz określa dokumenty 
potwierdzające dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
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