
UCHWAŁA NR XXIX/254/2017
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,składanej 
przez właścicieli nieruchomosci położonych na terenie Gminy Kępice.

Na podstawie  art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.z 2016 r., poz.250, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Kępicach.

3. Umożliwia się składanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie JPG lub PDF, przesłanych jako wypełniony 
i zeskanowany załącznik, za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Kępicach, 
udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Pismo wraz z załącznikiem 
musi być opatrzone ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą 
kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu 
elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic

§ 3.  Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVI//233/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kępice
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§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kępicach

Władysław Żmuda-
Trzebiatowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/254/2017

Rady Miejskiej w Kępicach

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. 

Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.) zwana dalej ustawą.

Składający: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miejski w Kępicach, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe): 

      pierwsza deklaracja (data..........................................) 

      zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia 
zmiany.....................................)

Przy wyborze opcji 2 proszę o podanie przyczyny zmiany danych:  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

     osoba fizyczna                           osoba prawna                      jednostka organizacyjna nieposiadająca               
                                                                                                   osobowości prawnej, np. wspólnota 
mieszkaniowa 
Imię i nazwisko/Pełna nazwa: 

PESEL (dot. osoby 
fizycznej):

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

REGON (dot. osoby 
prawnej):

 
.............................................
.

NIP (dot. osoby prawnej):

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

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe): 

          właściciel                           użytkownik wieczysty 

  współwłaściciel                 współużytkownik wieczysty
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          zarządca                            inny (wpisać jaki, np. użytkownik, najemca, dzierżawca): 
...................................
D. DANE O NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 

Kraj: POLSK
A

Województwo
: POMORSKIE Powiat: SŁUPSKI

Gmina
:

KĘPIC
E Ulica: …...............................

...

Nr 
domu: …....

Nr 
lokalu: ….....

Miejscowość
: ….............................

....

Kod 
pocztowy

:
77-230

Nr 
telefonu

: ….............................

E. ADRES DO KORESPONDENCJI - w przypadku gdy jest inny niż w pozycji D

Kraj: POLSKA Województw
o: POMORSKIE Powiat: SŁUPSKI

Gmina
:

KĘPIC
E Ulica: …...............................

...

Nr 
domu: ...…....

Nr 
lokalu: .….....

Miejscowoś
ć: …...............................

..

Kod 
pocztowy

:
77-230

Nr 
telefonu

: ….............................
F. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIAZ ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwe): 

              selektywny (segregacja odpadów)                                      zmieszany (odpady 
niesegregowane)                                               
Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym 
odpady zielone, zbierane są do znajdującego się na terenie nieruchomości kompostownika:

 TAK                                                                                  NIE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje

..............................................................
(należy podać liczbę mieszkańców)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady 
Miejskiej 
w Kępicach.
G. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIEODPADAMI KOMUNALNYMI 

SEGREGOWANE NIESEGREGOWANE

      12,00 zł 
Jeżeli zaznaczono odpowiedź, że odpady będą segregowane 

      20,00 zł
Jeżeli zaznaczono odpowiedź, że odpady nie będą segregowane

Miesięczna stawka opłaty za 
jednego mieszkańca (proszę 
zaznaczyć właściwe kwadraty
szczegóły punkt 5 objaśnień 
do niniejszej deklaracji) STAWKI Z UWZGLĘDNIENIEM ULG
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11,00 zł
Jeżeli zaznaczono odpowiedź, że odpady zielone 
będą zbierane do znajdującego się na terenie 
nieruchomości kompostownika
(zniżka nie dotyczy budynków 
wielolokalowych) 

10,00 zł 
Z uwzględnieniem zniżki z tytułu posiadania 
Karty Dużej Rodziny 
(wymagane wypełnienie załącznika nr 1)

      9,00 zł
Z uwzglednieniem ulgi z tytułu Karty Dużej 
Rodziny i posiadania kompostownika 

Wysokość miesięcznej opłaty 

Iloczyn liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość 
oraz stawki opłaty

   ......................  x  ....................
          Liczba osób                   
stawka opłaty

   ......................  x  ....................
          Liczba osób                   
stawka opłaty

= 
....................................................
..
 Należy podać kwotę opłaty 
miesięcznej za odpady

Iloczyn liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość 
oraz stawki opłaty

  ......................  x  ....................
          Liczba osób                   
stawka opłaty

= 
....................................................
 Należy podać kwotę opłaty 
miesięcznej za odpady

Data:

 
…............................... 

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska):

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

H. ADNOTACJE URZĘDOWE 

Pouczenie: 

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 2012 r.  
poz. 1015, z późn. zm.).

Objaśnienia: 

1. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Kępic 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.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 3097



3. 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 
Burmistrza Kępic w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Warunki udzielania zniżek dla Rodzin Wielodzietnych posiadających gminną Kartę Dużej Rodziny oraz 
dla nieruchomości, w której odpady biodegradowalne zagospodarowywane są we własnym zakresie reguluje 
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty na terenie Gminy Kępice.

5. W przypadku zamieszkania na jednej nieruchomości osób posiadających Kartę Dużej Rodziny wraz 
z osobami, które tej karty nie posiadają, w celu wyliczenia miesięcznej stawki w części G niniejszej deklaracji 
należy zaznaczyć dwa pola jednocześnie. W kolejnej części tabeli należy uszczegółowić, ile osób posiada 
zniżkę z tytułu Karty Dużej Rodziny, oraz ile osób tej zniżki nie posiada.

6.  Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 20-go dnia każdego miesiąca.

7. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, 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, w tym przypadku 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze.

Załącznik nr 1 do Deklaracji

INFORMACJA O MIESZKAŃCACH POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY
A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych)/ PEŁNA NAZWA (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU

C. DANE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY 
ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z CZĘŚCIOWEGO 
ZWOLNIENIA Z OPŁATY1Lp. NUMER KARTY DUŻEJ RODZINY Lp. NUMER KARTY DUŻEJ RODZINY

1. 21.

2. 22.

3. 23.

4. 24.

5. 25.

6. 26.

7. 27.

8. 28.

9. 29.

10. 30.

11. 31.
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12. 32.

13. 33.

14. 34.

15. 35.

16. 36.

17. 37.

18. 38.

19. 39.

20. 40.

C. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

1W przypadku większej liczby mieszkańców uprawnionych do korzystania z częściowego zwolnienia 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wypełnić dla tej samej nieruchomości 
dodatkowy załącznik.
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