
Projekt

z dnia  16 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR IX/__/2015
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 22 czerwca 2015 r.

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

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.2)) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniezno w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy 
Gniezno w Urzędzie Gminy Gniezno, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

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

1) Układ informacji i powiazań miedzy nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzorem 
deklaracji w formie pisemnej;

2) Deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej, zwanej dalej ePUAP, w następujących formatach elektronicznych: doc, docx, gif, jpg, pdf, rtf;

3) Deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego  
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 
262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. 
poz. 1114).

§ 4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część rok, ustala się termin złożenia 
pierwszej deklaracji do 31 sierpnia 2015r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 6. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr XXXI/226/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  
nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r. poz 5581)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014r. poz. 
379 i poz. 1072

2) Zmiany tekstu jednoliego wymienionej ustawy zostały ołoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 1593 oraz z Dz. U. z 2015r. poz. 
87 i poz.122.
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2) Uchwała Nr XXXII/244/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXXI/226/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości, 
terminu i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz. 826)

3) Uchwała Nr LIV/376/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014r. 
poz. 3171)

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ RĘCZNIE LUB KOMPUTEROWO, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI                            
                                                                                PROJEKT                                 Załącznik do Uchwały Nr IX/……/2015 
                                                                                                                                        Rady Gminy Gniezno  z dnia 22 czerwca 2015  
Numer dokumentu 

 DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (tekst jednolity Dz. U z 2012r. , poz. 391) 

Składający: 
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniezno , przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a 
także inne podmioty władające nieruchomością 

Termin składania    
W terminie do 14 dni  od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania 
opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 

Termin płatności   W terminie  do 15 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy Gniezno  PKO BP nr 26 1020 4115 0000 9002 0004 0832 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Gnie źnie, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 WÓJT GMINY GNIEZNO Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniez no 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� 1. pierwsza deklaracja od…………….. � 2. zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji od…………….. 

� 3. korekta deklaracji od…………….. 

B1. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� 1. właściciel � 2. współwłaściciel  � 3. użytkownik wieczysty � 4. Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej 

� 5. inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca itp.) 

C. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

Imię (imiona) i Nazwisko,  
lub Nazwa, Nazwa skrócona* 

 

Imię ojca i imi ę matki  
Nr PESEL** lub Nr NIP**   

Numer TELEFONU  
Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

Miejscowo ść Ulica Nr domu/ lokalu Kod pocztowy i Poczta 
 
 
 

     

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowo ść Ulica Nr domu/ lokalu Kod pocztowy i Poczta 
  

 

 

  

 

 
Rodzaj nieruchomo ści ( zaznaczy ć właściwy kwadrat) 

 
 

 

� ZAMIESZKAŁA                                                                  ( należy wypełni ć część F.1 ) 
� NIEZAMIESZKAŁA                                                            ( należy wypełni ć część F.2) 
� DOMEK LETNISKOWY LUB INNA 

     NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA               
     NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE,    
     WYKORZYSTYWANA JEDYNIE PRZEZ CZ ĘŚĆ ROKU  ( należy wypełni ć część F.3 )                                                                     
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F. 2. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

 
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne będą 
gromadzone i odbierane w sposób  (zaznaczyć właściwy kwadrat) : 
 
� selektywny                           �  nieselektywny 
 
2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 

 
rodzaj pojemnika a) liczba pojemników b) stawka opłaty 

[w złotych] 
wysokość opłaty  =  a x b 

[w złotych] 

120 litrów    

240 litrów    

1100 litrów    
 

 
 

F. 3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJ Ą SIĘ DOMKI LETNISKOWE 
LUB INNNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,  
WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne będą 
gromadzone i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):                               
 
� selektywny                           �  nieselektywny 
 

2. Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami : 
 

 
a) Ilość domków letniskowych 
lub innych nieruchomości [szt] 
wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe przez 
część roku 

 

 
b) roczna ryczałtowa 

stawka opłaty 
[w złotych] 

 
wysokość opłaty 

[w złotych] 
=  a x b  

   

   
 
 
 
 

F. 1. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMO ŚCI 

 
1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje …… osób.  
 
2. Oświadczam, że odpady będą gromadzone i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):   
      
� selektywny                           �  nieselektywny  
 
3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami: 
 
a)  liczba osób zamieszkujących daną 
nieruchomość 

b) stawka opłaty wysokość opłaty = a x b 
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I. OŚWIADCZENIE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę /OSOBY REPREZENTUJACEJ 
SKŁDAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje wykazane w tej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

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

 
 
 
 

J. ADNOTACJE ORGANU 
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POUCZENIE 
 

 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku zal egłości w opłacie za 

gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 17 czerwca 1966 r. o post ępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z pó źn. zm.) 

 
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Gniezno 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. 
 
3. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości. 
 
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Gniezno w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 
5. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 

(t.j.Dz.U.z 2012r. poz. 749 ze zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją.  
 
6. W przypadku konieczności skorygowania uprzednio złożonej deklaracji właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę 

uwzględniającą zmiany wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.), dopuszcza się składanie korekt deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając dane nie będące podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (np. zmiana firmy, nazwiska, adresu zamieszkania, zmiana wskaźników). 

 
7. W przypadku nie złożenia deklaracji będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. 

 
 

 

 
OBJAŚNIENIA 

 
1. * - niepotrzebne skreślić  
 
2. **PESEL - dotyczy osób fizycznych 

 
 
3. ***NIP - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą 
 
4. Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne- określonej w części E deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane w 

punktach F.1,  F.2, F.3 : 
• F.1 dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i 

czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B, B1, C, D, E, F.1, G, 
H, I. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca. 

• F.2 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, 
rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B, B1, C, D, E, F.2, G, H, I. Wyliczenie 
miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości oraz 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

• F.3- dotyczy właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Właściciele tych nieruchomości wypełniają 
deklarację w częściach: B, B1, C, D, E, F.3, G, H, I . 

 
      5.      Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn        
               sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą w sprawie wyboru metody   
               ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
 
      6.      Miesięczna kwota opłaty w pozycji F.2 dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, natomiast roczna ryczałtowa kwota opłaty w pozycji    
               F.3 dotyczy domków letniskowych lub innych nieruchomości, na których znajdują się nieruchomości wykorzystywane na cele 
               rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. 
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UZASADNIENIE

Konieczność dokonania zmiany wzoru deklaracji jest wynikiem zmian, które wprowadzone zostały
ustawą z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2015 r. poz. 87) i ma charakter dostosowujący do nowych przepisów w tym zakresie.

Zgodnie z art. 6j ust. 3b Rada Gminy została zobowiązana do ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wobec ustalenia ww. stawki zachodzi
konieczność określenia wzoru deklaracji obejmującą przedmiotową opłatę ryczałtową.

W związku z powyższym celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.
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