
UCHWAŁA NR XIX/135/2012
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski. 

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji: 

1) do dnia 28 lutego 2013 roku - dla pierwszej deklaracji, 

2) następne, w terminach określonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Sławomir Henryk Bogucki
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2012 r. poz. 391)

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością położonych na terenie 

Gminy Piotrków Kujawski.

Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88 – 230 Piotrków Kujawski

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Ul. Kościelna 1
88 – 230 Piotrków Kujawski

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat) 1)

        Pierwsza deklaracja Zmiana danych zawartych w deklaracji …………………...........................
                                                                        (dzień – miesiąc – rok)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznacz właściwy kwadrat)

właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE (zaznacz właściwy kwadrat)

     Osoba fizyczna       Osoba prawna Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PEŁNA

PESEL/REGON

E. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Id: BLUEA-JWBPG-QDDNT-STWXF-KLJUM. Podpisany Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————



F. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Nr ewidencyjny działki

G. Oświadczam, że (zaznacz właściwy kwadrat)

Gromadzę odpady w sposób selektywny

Nie gromadzę odpadów w sposób selektywny

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zaznacz właściwy kwadrat)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji:

1. Jest zameldowanych osób.

2. Zamieszkuje osób.

Różnica w ilości osób zameldowanych a zamieszkujących spowodowana jest: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyliczenie miesięcznej opłaty:

…………………………………. X ………………………………….. = …………………………………………..……. zł
       (liczba osób zamieszkałych)                                        (stawka opłaty)                                              (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie: …………………………… zł.

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

a)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne niesegregowane 
(zmieszane) gromadzone są w następujących pojemnikach:

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

1. …………………   X     …..…………..……………….    X …………… = …………………………………………. zł
     (liczba pojemników 110 l)         (częstotliwość odbioru odpadów w miesiącu (4*))     (stawka opłaty)          (iloczyn liczby pojemników, częstotliwości odbioru i stawki)

2. …………………   X     ….……………………………    X …………… = …………………………………………. zł
     (liczba pojemników 240 l)         (częstotliwość odbioru odpadów w miesiącu (4*))     (stawka opłaty)          (iloczyn liczby pojemników, częstotliwości odbioru i stawki)

3. …………………   X     ……………………………….    X …………… = …………………………………………. zł
     (liczba pojemników 1100 l)         (częstotliwość odbioru odpadów w miesiącu (4*))     (stawka opłaty)        (iloczyn liczby pojemników, częstotliwości odbioru i stawki)
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Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie ……………………………… zł
                                                                                                                                                    (należy wpisać sumę z poz. 1-3)

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

b)
W przypadku, gdy odpady komunalne powstają nieregularnie lub sezonowo (należy dodatkowo podać, w jakich miesiącach w 
ciągu roku): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyliczenie miesięcznej opłaty:

1. …………………   X   ………………………………….  X …………… = ………………………………………… zł
     (liczba pojemników 110 l)         (częstotliwość odbioru odpadów w miesiącu (4*))     (stawka opłaty)          (iloczyn liczby pojemników, częstotliwości odbioru i stawki)

2. …………………   X   ………….………………………  X …………… = ………………………………………… zł
     (liczba pojemników 240 l)         (częstotliwość odbioru odpadów w miesiącu (4*))     (stawka opłaty)          (iloczyn liczby pojemników, częstotliwości odbioru i stawki)

3. …………………   X    …………………………………   X …………… = ………………………………………... zł
     (liczba pojemników 1100 l)         (częstotliwość odbioru odpadów w miesiącu (4*))     (stawka opłaty)         (iloczyn liczby pojemników, częstotliwości odbioru i stawki)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie ……………………………… zł
                                                                                                                                                    (należy wpisać sumę z poz. 1-3)

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

I. ŁĄCZNA KWOTA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNOSI:

Oświadczam, że wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z lit. H pkt 1 i 2 wynosi:

……………………………………………….. zł
             (należy wpisać sumę opłat z punktu 1 i  2)

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

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

K. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 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.
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3. Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 28 lutego 2013 r.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Objaśnienia:
1) Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi, drukowanymi literami.
2) Opłatę wykazaną w części H należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim w 
Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim nr 72 9551 0002 0000 0101 2003 0005 w terminach do 15 dnia każdego 
miesiąca.
Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 r.
3) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391) pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością.  
4*) Należy zadeklarować częstotliwość odbioru odpadów w miesiącu (§ 5 ust. 2 uchwały Nr XVIII/129/2012 Rady Miejskiej w 
Piotrkowie Kujawskim z dnia 7 grudnia 2012 roku).
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