
UCHWAŁA NR VII/61/2015
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 6n ust.1 pkt 1 oraz art. 6m ust.1 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej, Komisji Polityki Gospodarczej 
oraz Komisji Finansowo-Budżetowej - Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale 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 
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013r. poz. 1130) zmienioną uchwałą nr XXXIII/268/2013 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego z 2013r. poz. 2963) oraz uchwałą Nr XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
30 października 2014r. (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego z 2014r. poz. 3946) wprowadza się następujące 
zmiany:

- załącznik nr 1 określony w § 1 uchwały Nr XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
30 października 2014r. stanowiący wzór deklaracji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Mirosław Augustyn
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                                                                                 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/2015 

                 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015r. 

                                                                                                                                                                                                       

 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 
Druk DO-2 

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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm. ). 
Składający: Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                  
w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie1,2. 
Termin składania: W terminie  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

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 
- URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE 
   WYDZIAŁ BUDŻETU I PODATKÓW 
   UL. 30 STYCZNIA 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) 

□ pierwsza deklaracja 

□ nowa deklaracja – zmiana danych 

□ korekta deklaracji 

Data i przyczyna zmiany -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           

A.3. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

3. □ Właściciel nieruchomości1               4. □ Użytkownik wieczysty 

5. □ Współwłaściciel                                 6. □ Zarządca nieruchomości wspólnej2 

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.  
2
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, 

obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię 
mieszkaniową. 
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A.4. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 

A.4.1. Osoba fizyczna (osoba składająca deklarację) 
 

Nazwisko i Imię 9.  

PESEL 10. 

Imiona rodziców 11. 12. 

Kod pocztowy  i miejscowość  13.   

Ulica 14. 

Nr domu/ Nr lokalu 15.  16. 

Nr telefonu  Adres    poczty 
elektronicznej 

17.  18. 

A.4.2. Osoba fizyczna (współmałżonek, współwłaściciel) 
 

Nazwisko i Imię 19.  

PESEL 20. 

Imiona rodziców 21. 22. 

Kod pocztowy  i miejscowość  23.   

Ulica 24. 

Nr domu/ Nr lokalu 25.  26.  

Nr telefonu  Adres poczty 
elektronicznej 

27.  28. 

A.4.3. Pozostałe podmioty 

Nazwa podmiotu  29. 

Kod pocztowy  i miejscowość   30. 

Ulica 31. 

Nr domu/ Nr lokalu 32. 33. 

Nr telefonu 34. 

Sposób reprezentacji 35. 

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

 
Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

36.  □ Zabudowa jednorodzinna  

37.  □ Zabudowa wielolokalowa  

 

Miejscowość 38.  

Ulica  39.  

Nr domu/ Nr lokalu 40.  41.  
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A.5.1. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z A.4. 
 

Kraj 42. 

Kod pocztowy i Miejscowość 43. 

Ulica 44. 

Nr domu/ Nr lokalu 45. 46. 

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

B.1. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW  
 

 
Deklaruję zbieranie odpadów komunalnych w sposób:   

□ 47. selektywny  
□ 48. nieselektywny (odpady zmieszane) 

 

B.2.  LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ  
 

49. 

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

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

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

50.      
           …….… zł/osoby 
 

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

51.      
           ………. zł/osoby  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób 
selektywny  – wynosi: 
(POZYCJA 49 x POZYCJA 50)  

52. 
 

  
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób 
nieselektywny – wynosi: 
(POZYCJA 49 x POZYCJA 51)  

53. 
 

  

DZIAŁ D - OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 
 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą pod rygorem utraty uprawnień do 
niższych opłat. 
 
54. Data  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

55. Czytelny podpis:  z poz. A.4.1 ………………………….….…….…. z poz. A.4.2 ………………….…….…………………  
 

z poz. A.4.3   …………………………………………………………………………………………………………………………….………..          
                                (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 
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OBJAŚNIENIA I 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 2013 r. poz. 1399 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. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji 
lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art.6o. 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. W 
przypadku uchwalenia nowej stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych 
podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia 
nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w 
zawiadomieniu. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. 
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 wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej 
przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki, w tym w przypadku 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty. Po 
doręczeniu decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych 
niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty. Właściciel nieruchomości wobec 
którego została wydana decyzja, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, 
dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) zmieniono artykuł
6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m. in. poprzez uchylenie przepisu
stanowiącego podstawę różnicowania stawek opłat oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
Oznacza to, że ulgi dotyczące trzeciego i następnego dziecka do ukończenia 18-go roku życia
w rodzinie wielodzietnej zostają zniesione.

W związku z powyższym postanowiono nanieść poprawki do aktualnej deklaracji (załącznik nr
1 do Uchwały Nr XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r.
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- w dziale B wykreślono pkt 44 dotyczący liczby dzieci objętych ulgą (trzecie i następne dzieci
do ukończenia 18-go roku życia),

- w dziale C wykreślono pkt 46, 48 dotyczące wyliczenia opłaty za odbiór odpadów
komunalnych w wysokości 1 zł, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny i 5 zł, dla odpadów
zbieranych w sposób nieselektywny dla trzeciego i kolejnego dziecka do ukończenia 18-go roku
życia.

Ponadto:

- w dziale A dodaje się pkt 11,12,21,22 dotyczący imion rodziców,

- w dziale A dodaje się pkt 18,28 dotyczący adresu poczty elektronicznej,

- w dziale A w pkt 47 wykreślono wyszczególnienie odpadów zbieranych w sposób selektywny,

oraz doprecyzowano objaśnienia i zapisy wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.
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