
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/262/2016 

RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE 

z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych  

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie  

przez część roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Uniejowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 

przez część roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Właściciele nieruchomości składają deklarację do Urzędu Miasta w Uniejowie w formie papierowej lub 

elektronicznej. 

§ 2.  Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Burmistrza 

Miasta Uniejów, w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) 14 dni od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości. 

§ 3.  Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak 

niżej: 

1) określa się formaty w jakich deklaracja ma być składana, umieszczone na ogólnodostępnej stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie: *.DOC jako format 

elektroniczny współpracujący z obsługą pliku Word lub Open Office oraz format *.PDF (wyłącznie do 

odczytu); 

2) deklaracje opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu (tzw. certyfikat kwalifikowany) albo profilem zaufanym e-PUAP (czyli 

bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach e-administracji). 
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§ 4.  Uchyla się Uchwałę Nr XXXII/240/2016 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych  nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Uniejów. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Janusz Kosmalski 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3949



Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/262/2016 

Rady Miejskiej w Uniejowie 

z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI  LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE, 

WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU  POŁOŻONYCH NA TERENIE 

GMINY UNIEJÓW 

Podstawa 
prawna: 
Składający: 
 

 

 
Miejsce 

składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  (t.j. Dz. U.  z 2016 r.  poz. 250) 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, 

jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomość w zarządzie  lub użytkowaniu , a także  

innych podmiotów władających nieruchomością, na której znajdują się domki letniskowe lub inną 

nieruchomością wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywaną jedynie przez 

część roku. 
 
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów 

A. Obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ pierwsza deklaracja 
□ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian ……………………) 
□ korekta deklaracji  (data zaistnienia zmian ……………………) 
B. Składający deklarację (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□    właściciel 
□    użytkownik wieczysty 
□    współwłaściciel 
□    jednostka organizacyjna 
□   osoba posiadająca nieruchomość w  zarządzie lub użytkowaniu 
□   inny podmiot władający nieruchomością 
C. Dane składającego deklarację 
C.1. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacji 

nieposiadających osobowości prawnej) 
 

 
C.2. Adres miejsca zamieszkania/ siedziby: 
 

 
C.3. Numer telefonu kontaktowego* 
 

 
C.4. Adres nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku 
 

 
D. Oświadczenie o segregacji odpadów (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości odpady komunalne zbierane są w następujący sposób: 
□ SELEKTYWNY do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję niższą stawkę 
□ NIESELEKTYWNY- do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą 
* stawka opłaty określona w § 1 uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 
E. Wyliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 
Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe…………………………………………………………………………………………….…………………. 
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Ryczałtowa roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 
 
…………........……….X…….............................………....= ………..…………..………………zł 
(liczba domków)     (stawka  opłaty  wg  pkt D)      (iloczyn liczby domków i stawki opłaty) 
F. Podpis składającego deklarację 

 

 
…………………….                                                                        …………………………..  
Miejscowość i data                                                                                      czytelny podpis  
G. Adnotacje organu 
 

 

 

 

Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 599, 

z późn. zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji do Burmistrza Miasta Uniejowa o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 

Burmistrza Miasta Uniejów o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 

dni od dnia nastąpienia zmiany. 

4. Niniejszą deklarację należy podpisać własnoręcznym podpisem i złożyć w Urzędzie Miasta w Uniejowie, 

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, pok. Nr 10, przesłać drogą pocztową lub podpisać bezpiecznym 

podpisem kwalifikowanym i przesłać elektronicznie na adres urzad@uniejow.pl. 

*Podanie numeru telefonu nie jest obligatoryjne. 
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