
UCHWAŁA NR XXVII/213/12
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości. 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Chełmża. 

§ 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Chełmża 
w terminie do dnia 15 marca 2013 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Janusz Iwański
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ NALEŻY KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

załącznik do uchwały Nr XXVII/213/12 

Rady Gminy Chełmża z dnia 27.11.2012r.  

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 
 
 
 
 
 
 

A. ORGAN DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ 

Wójt gminy Chełmża 

Ul. Wodna 2 
87-140 Chełmża 

B. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 
 

           1. pierwsza deklaracja         2. zmiana danych zawartych w deklaracji  (data zaistnienia zmian ...... - ...... - ...........) 
                                                                                                                                                                     dzień      miesiąc              rok 

C. SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

       1. właściciel                           2.  współwłaściciel                           3. użytkownik wieczysty  

       4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie      5. inny podmiot władający nieruchomością  

D. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ   (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
                 *Dot. właścicieli będących osobami fizycznymi              **Dot. właścicieli nie będących osobami fizycznymi 
 

       1. osoba fizyczna                       2. osoba prawna               3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

        Imię i nazwisko* / pełna nazwa** 
 

 

      DANE  IDENTYFIKACYJNE 

PESEL* 
 
__  __  __   __  __  __   __  __   __  __  __ 

NIP**  
 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

REGON** 
 
        __  __  __   __  __  __   __  __   __              

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)* 

__  __  -  __  __  -  __  __  __  __ 

Imię ojca* Imię matki* 
 

      ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**  

Kraj Województwo Powiat 
 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 

E. ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

                (Należy wypełnić jeżeli adres nieruchomości jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby) 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

Miejscowość Kod pocztowy 
 

Poczta 

   

F. WYSOKOŚĆ  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI                                  

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

        Oświadczam, że w gospodarstwie domowym, którego dotyczy deklaracja: 

1. Jest zameldowanych      ............. osób 

 
2. Zamieszkuje                 ……….. osób 

 

3. Odpady komunalne gromadzone będą w sposób :                 1.selektywny 1)                      2. nieselektywny              

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie                   
Gminy Chełmża, na których powstają odpady komunalne. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych. Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 15 marca 2013 r. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża 
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       Wysokość  miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  .................... zł 
                                                                                                                         

       (słownie: ...................................................................................................................................................... złotych)    

G. ZAŁĄCZNIKI  DO  DEKLARACJI 

        1. Wykaz osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.  

 

H. INFORMACJA  O  POSIADANIU  KOMPOSTOWNIKA  NA  POTRZEBY  WŁASNE 

               (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

        Czy nieruchomość wskazana w części E niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik ? 

         tak (należy podać pojemność) ………….. [m3]            nie 
 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

Mając na względzie odpowiedzialność karną wynikającą z art. 233 §1 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji.  
 

 

        ............................................................                                                                       ......................................................... 
                        (miejscowość i data)                                                                                                                     (czytelny podpis) 

J. ADNOTACJE ORGANU 
 
 

 

 

 

 

Pouczenie 

1. 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 r., poz. 1015) na podstawie art. 6 b 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, właściciel nieruchomości na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

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. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji w wyznaczonym terminie albo będzie zachodziła 

uzasadniona wątpliwość, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt, określi na podstawie art. 6o ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Objaśnienia: 

1) Selektywny sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku segregacji niezgodnej z zasadami określonymi 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża, naliczona zostanie w drodze decyzji administracyjnej 
opłata za odbieranie odpadów traktowanych jako zmieszane. 

2) Dotyczy właścicieli, którzy dnia 1 stycznia 2012r. mieli zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych. 
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy właściciel nieruchomości jest zobowiązany poinformować o tym Wójta 
Gminy Chełmża. 

 

Załącznik nr 1  
Wykaz osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego 

Lp. Imię i nazwisko Adres Nr budynku / Nr lokalu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Uzasadnienie
Zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 391) nakładają na radę gminy obowiązek określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wraz z informacją o terminie i miejscu jej składania. 
Na podstawie art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele 
nieruchomości zostali zobowiązani do złożenia w gminie deklaracji 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. 
Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie 14 dnia od dnia nastąpienia zmiany. 
Zgodnie z art. 6n ust. 1 wskazanej powyżej ustawy, wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi musi w swej treści zawierać objaśnienie dotyczące sposobu 
jej wypełnienia oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji albo będzie zachodziła uzasadniona 
wątpliwość, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt na podstawie uzasadnionych szacunków, 
m.in. średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze, określi 
w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Mając na uwadze powyższe koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy Chełmża uchwały o treści 
jak przedstawia projekt. 
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