
UCHWAŁA NR III/22/15
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 6m i 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej 
przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy położonej na obszarze Gminy Chełmża. Wzór 
deklaracji  stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków  komunikacji 
elektronicznej:

1) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane z BIP  Gminy Chełmża 
w formie MS-Word (odnośnik druki do pobrania) przesłane są jako załącznik z wykorzystaniem elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci 
WWW(HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW(SSL) lub,

2) deklaracje opatrzone są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Chełmża w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych,

2) zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/213/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r. poz. 3369).

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

 

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 

 
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* 
 

 
nr  tel. 

 
e-mail*** 

      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 2013 r. poz. 1399 
poz. 1593z późn.zm) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 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.  

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. 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 
 

H. 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 z póżn.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) 

I. 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 2014 r. poz.1619 z późn.zm.) 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) * dane dotyczą osoby fizycznej, **dane dotyczą osoby prawnej, *** podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe. 
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UZASADNIENIE

W celu wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 6m ust. 1a i ust. 1b i 6n ust.1 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 r. poz. 1399z późn.zm.) opracowano uchwałę w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała wprowadza możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W treści deklaracji zawarto objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że stanowi ona
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informacje o terminie składania
kolejnych deklaracji.
Deklarację w wersji elektronicznej będzie można przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Administracji
Publicznej. Deklaracje będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 6m ust. 1b znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach rada gminy określa wzór deklaracji wzór deklaracji który powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
- adres nieruchomości,
-dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- nr telefonu właściciela nieruchomości,
- adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości,
- inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.
Mając powyższe na względzie do wzoru deklaracji dodano tabelę zawierająca miejsce na wpisanie nr telefonu
oraz adresu poczty elektronicznej.
Natomiast z treści deklaracji przyjętej uchwała Nr XXVII/213/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27
listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r. poz. 3369) usunięto pkt G
załącznik do deklaracji zawierający wykaz osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.
Deklaracja będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie uchwały i jej wprowadzenie nie będzie powodowało
obowiązku ponownego złożenia deklaracji na nowym wzorze poprzez właścicieli nieruchomości.
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