
                                                                                                                         Załącznik
                                                                                                                         do Uchwały Nr XLI/265/13
                                                                                                                         Rady Miejskiej Trzcianki
                                                                                                                         z dnia 14 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Podstawa prawna: Art. 6 n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 
228).

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 
terenie gminy Trzcianka.

Miejsce składania 
deklaracji:

Urząd Miejski Trzcianka, ul. Sikorskiego 7 , 64-980 Trzcianka.

Termin składania 
deklaracji:

Pierwszą deklarację należy złożyć  do 15 czerwca 2013 r. lub w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających 
wpływ na wysokość opłaty. 

A. Organ właściwy do złożenia deklaracji
Burmistrz Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

B. Obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe)

 pierwsza deklaracja    zmiana danych zawartych w pierwszej  deklaracji 

(data zaistnienia zmian_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) korekta deklaracji

C. Składający deklarację (zaznaczyć właściwe)

 właściciel  współwłaściciel  posiadacz  współposiadacz  jednostka 
organizacyjna

 Zarządca  użytkownik 
wieczysty

 inny podmiot władający nieruchomością

D. Dane składającego deklarację (zaznaczyć właściwe)

 osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna
D.1 Dane identyfikacyjne
Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu Tel. kontaktowy

NIP
Pesel
Regon

D.2 Adres zamieszkania/ adres siedziby składającego deklarację
Kraj Województwo Powiat



Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D.3 Adres i dane nieruchomości, na której powstają odpady 
( dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

E. Obliczenie wysokości opłaty

E1 Liczba gospodarstw domowych dla 
nieruchomości  wykazanej w części D.3 ….......................szt.

E2 Na terenie nieruchomości wykazanej w 
części D.3 odpady komunalne będą 
gromadzone w sposób selektywny

(zaznaczyć właściwe)

 tak                         nie

E3

Odpady biodegradowalne pochodzące z 
gospodarstwa domowego  gromadzone 
będą w kompostowniku na terenie 
nieruchomości wykazanej w części D.3

(zaznaczyć właściwe)

 tak                         nie

Pojemność kompostownika...................m3

Częstotliwość opróżniania.....................

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY

E4 Stawka za odpady gromadzone w sposób selektywny wynosi  34,50 zł od gospodarstwa 
domowego miesięcznie.

E5 Stawka za odpady gromadzone w sposób nieselektywny wynosi 55,20 zł od gospodarstwa 
domowego miesięcznie.

E6

W przypadku selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych
(E1 x E4)

…................................zł/m-c

W przypadku nie prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych
(E1 x E5)

…................................zł/m-c

Opłatę za odpady komunalne uiszcza się miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego 
miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Trzcianki.

F. Oświadczenie i podpis składającego deklarację
Oświadczam że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze 
stanem faktycznym.

        ….............................                                                       …....…...........................................
           (miejscowość, data)                                                                     (podpis składającego deklarację)



H. Deklaruję zapotrzebowanie na następujące pojemniki *:
Wypełniają Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych:

do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych:
(należy wpisać pojemność i ilość pojemników)

…......................................................................................................................................................
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
(należy wpisać ilość i pojemność worka lub pojemnika)

1) pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 

1100 l - ............................szt

2) pojemnik do selektywnej zbiórki szkła

1100 l -. ............................szt

3) pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (pojemniki od 110 l do 

1100 l)

.............................................................
* zgodnie z częstotliwością wywozu odpadów komunalnych określoną w Regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Trzcianka.
Pouczenie 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 
6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228)
„W przypadku nie  złożenia deklaracji  o  wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  albo  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  danych  zawartych  w  deklaracji 
Burmistrz  Trzcianki  określa  w  drodze  decyzji,  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi,  biorąc  pod  uwagę  uzasadnione  szacunki  w  tym  średnią  ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze”

2. 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 2012 poz.1015)

Objaśnienia:
1. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel zobowiązany jest 

złożyć odrębną deklarację dla każdej z nieruchomości.
2. Selektywne zbieranie oznacza zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu 

ułatwienia  określonego  sposobu  przetwarzania,  obejmuje  jedynie  rodzaje  odpadów 
charakteryzujące  się  takimi  samymi  właściwościami  i  takimi  samym  charakterem. 
Szczegółowy zakres i sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów określa Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka. Selektywnej zbiórce podlegają 
następujące frakcje: 

• odpady  opakowaniowe  (tj.  papier  i  tektura,  tworzywa  sztuczne,  metale,  opakowania 
wielomateriałowe)

• szkło
• odpady biodegradowalne



3. Nieruchomość  zamieszkała  -  rozumie  się  przez  to  nieruchomości  wykorzystywane  w 
całości  do celów mieszkalnych oraz  nieruchomości  mieszkalno-użytkowe  lub  użytkowo- 
mieszkalne w części mieszkalnej.

4. Gospodarstwo  domowe  -   przez  gospodarstwo  domowe  rozumie  się  gospodarstwo 
prowadzone  przez  osobę  samodzielnie  zajmującą  lokal  albo  gospodarstwo  prowadzone 
przez  tę  osobę wspólnie   z  małżonkiem i  innymi osobami  stale  z  nią  zamieszkującymi 
i  gospodarującymi,  które  swoje  prawa do zamieszkania  w lokalu  wywodzą z  prawa tej  
osoby.

5. Właściciel  nieruchomości -  należy  przez  to  rozumieć  także  współwłaścicieli, 
użytkowników  wieczystych,  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające 
nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  inne  podmioty  władające 
nieruchomościami  mającymi  obowiązek  realizować  obowiązki  w  zakresie  utrzymania 
czystości i porządku.

6. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych - odpady tj. papier i tektura, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal zbierane są łącznie do jednego worka.  

7. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  naliczenia  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej 
deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany do Urzędu Miejskiego  Trzcianki. 
Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana 

8. Sposób  zbierania  odpadów  będzie  podlegał  bieżącej  kontroli.  W  przypadku  nie 
wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy 
organ w drodze decyzji naliczy stawkę opłatę jak za odprowadzanie odpadów komunalnych 
zmieszanych.


