
UCHWAŁA NR XIV/107/16
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446), w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedkładanej 
Burmistrzowi Miasta Chełmży przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miasta 
Chełmży, na których powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie gminy miasta Chełmży, należy składać w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany.

§ 3. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w jeden z 
wybranych  sposobów:

1) osobiście w Urzędzie Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87 – 140 Chełmża;

2) przesłać na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87 – 140 Chełmża;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miasta Chełmży za pośrednictwem Platformy Elektronicznej 
Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: pdf, 
doc, docx.

2. Wzór deklaracji jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Chełmży pod adresem: www.bip.chelmza.pl , w skrzynce podawczej ePUAP oraz w wersji papierowej w 
Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży.

3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.1114).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia
2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz.Woj. Kuj. – Pom. poz. 3866).
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/107/16 

Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 16 czerwca 2016r. 

 
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

DEKLARACJA  
 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY 

UL. GEN. J. HALLERA 2 

87-140 CHEŁMŻA 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

      Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
        
☐ 1.pierwsza deklaracja (data zamieszkania na nieruchomości …….. - …………. - ………) 

   dzień  miesiąc  rok 

☐ 2.zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian …….. - …………. - ………) 

   dzień  miesiąc  rok 

☐ 3.korekta1) deklaracji z dnia  …….. - …………. - ……… 

   dzień  miesiąc  rok 

☐ 4.ustanie obowiązku uiszczania opłaty (data ustania obowiązku opłaty …….. - …………. - ………) 

   dzień  miesiąc  rok 

      NALEŻY DOŁĄCZYĆ PISEMNE UZASADNIENIE PRZYCZYNY USTANIA OBOWIĄZKU                                           

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI2) (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

☐ właściciel nieruchomości ☐ sprawujący zarząd nieruchomością wspólną 

☐ współwłaściciel nieruchomości ☐ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca 

nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu ☐ użytkownik wieczysty  

☐ najemca, dzierżawca ☐ inny podmiot władający nieruchomością 

    
 

C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

  *Dot. właścicieli będących osobami fizycznymi      **Dot. właścicieli niebędących osobami fizycznymi    ***  Dane nieobowiązkowe 
 

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

C.1.DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ      

Imię (imiona)* / pełna nazwa składającego deklarację** 

 

 Nazwisko* 

 

 
PESEL* 

   
 

NIP** 

   

 

REGON** 

   
 

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)3)* 

   
 

Imię ojca3)* 
   

 

Imię matki3)* 

   
 

nr tel.*** 
   

adres poczty elektronicznej*** 
   

 
ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**  

Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

 Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

   

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250),   
z uwzględnieniem późniejszych zmian. 

Składający: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 wskazanej powyżej ustawy, przez właścicieli nieruchomości rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu i inne podmioty władające nieruchomością, położonych na terenie Gminy Miasto Chełmża.   

W przypadku, gdy nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność 

lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo 
spółdzielnię mieszkaniową.   

Miejsce składania: Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża. 

Termin składania: W myśl art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.   
z 2016r. poz. 250) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni 

od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty. 
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C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA (należy wypełnić, gdy przedmiot opodatkowania stanowi 

małżeńską wspólność ustawową) /WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

Imię (imiona)  
 

 Nazwisko 

 

PESEL 

 

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)3) 

 
Imię ojca3) 

 
Imię matki3) 

 

nr tel.*** 

 

adres poczty elektronicznej*** 

 

ADRES ZAMIESZKANIA (wypełnić, jeżeli jest inny niż podany w części C.1. deklaracji) 

Kraj 

 

 

Województwo 

 

 

Powiat 

 

 Gmina 

 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 
Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

 D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić, jeżeli jest inny niż 

podany w części C.1. deklaracji) 

Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

 Gmina 

 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

 Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

 

Poczta 

 

 Numer ewidencyjny działki oraz obrębu z ewidencji gruntów i budynków (należy podać w przypadku braku nadanego 

numeru porządkowego budynku)  

………………………………………………… 
E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
 

1. Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                   ☐ selektywny*                                        ☐ nieselektywny** 

 

*    tj. podlegają wstępnej segregacji (rozdzieleniu) do pojemników lub worków na odpady (zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania     

      czystości i porządku w gminie). 

**  tj. nie podlegają wstępnej segregacji i wszystkie trafiają do pojemnika/pojemników  na zmieszane odpady.  

2. Oświadczam, iż na terenie nieruchomości:  

       Jest zameldowanych ………… osób                                        Zamieszkuje ..…….. osób 

Uzasadnienie różnicy ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobowiązuję się do wnoszenia 

miesięcznie, z góry za dany miesiąc, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, we wskazanej poniżej wysokości: 

  

…………….. x ……..……... = ………………… 
Liczba osób zamieszkałych  Stawka opłaty  Iloczyn liczby osób 

zamieszkałych i stawki opłaty 

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

F. ZAŁĄCZNIKI 

☐ pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika 

☐ dokumenty wskazujące upoważnienie do złożenia deklaracji …………………………………………………….. 
☐ potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 
☐ inne ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

Czytelny podpis składającego deklarację 

 

 

Czytelny podpis współmałżonka/współwłaściciela 

Data wypełnienia deklaracji 

 

 

Podpis (pieczęć) osoby reprezentującej/pełnomocnika
4) 

 

 

H. 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.). 

2. Właściciel nieruchomości  jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Chełmży deklarację o wysokości  opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej 

opłaty. 

 

 
Objaśnienia: 

 

1) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 poz. 613 z późn. zm.):  
§1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.  

§2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. 

2) Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy   
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające 

nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ww . ustawy mogą w drodze umowy zawartej   

w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z cytowanej ustawy i załączyć ją do 
deklaracji, odnotowując ten fakt w części F niniejszej deklaracji. 

3) Pole obowiązkowe w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL (np. cudzoziemca). 

4) Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania deklaracji. Dokumentem 
upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np. pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela 

ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu 

nieruchomością wspólną i powierzeniu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej, itp. 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie 

skarbowej w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, rodzeństwu jest zwolnione od 

opłaty skarbowej. 

 

5)  Właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla każdej 

nieruchomości. 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XIV/107/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków

komunikacji elektronicznej.

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na Gminy

obowiązek dostosowania podjętych wcześniej uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi, do obecnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

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 rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego

obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania

deklaracji, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmujący objaśnienia

dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu

wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Rada gminy może w uchwale, o której mowa powyżej, określić wykaz dokumentów

potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży przedmiotowej deklaracji albo będzie

zachodziła uzasadniona wątpliwość, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określi 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, m.in.

średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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Mając na uwadze powyższe koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską Chełmży uchwały w

przedmiotowej sprawie.
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