
UCHWAŁA NR XLVI/339/17
RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/134/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) Rada Miejska w Sępopolu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI/134/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Przewodnicząca  Rady 
Miejskiej w Sępopolu

Beata Jarzynka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2017 r.

Poz. 5151



         Załącznik Nr 1 

         do Uchwały Nr XLVI/339/17 

         Rady Miejskiej w Sępopolu 

         z dnia 30 listopada 2017 r.  

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

PODSTAWA 

PRAWNA 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1289) 

SKŁADAJĄCY 

Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sępopol. 
W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek złożenia 

deklaracji należy do zarządcy nieruchomości. Jeżeli zarząd nie został wybrany deklarację składają właściciele 

poszczególnych lokali. 

MIEJSCE 

SKŁADANIA 

DEKLARACJI 

Urząd Miejski w Sępopolu 

ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępopol 

pokój nr 19 lub sekretariat (deklaracja wypełniona) 

TERMIN ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI 

W przypadku pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub w terminie wskazanym w Uchwale Rady Gminy w sprawie Wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
 

I. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

☐  NOWA DEKLARACJA – PIERWSZA DEKLARACJI        DATA ZAMIESZKANIA (dd.mm.rrrr) 

☐  KOREKTA DEKLARACJI   DATA ZAISTNIENIA ZMIANY (dd.mm.rrrr)  

Uzasadnienie złożenia deklaracji: 

Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka   Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości 

Przyjazd – zamieszkanie mieszkańca z innej gminy  Przyjazd mieszkańca z zagranicy 

Wyjazd mieszkańca do innej gminy 

Inny powód (podać jaki) ………………...…………………………………………………………………………… 

II. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

☐  WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

☐  UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ 

☐  INNY PODMIOT WŁADAJACY NIERUCHOMOŚCIĄ 

 

III. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Dane składającego deklarację 
 

IMIĘ I NAZWISKO 

PESEL 

NUMER TELEFONU* 

Dane wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej 

NAZWA 

Siedziba 

ULICA/MIEJSCOWOŚĆ         NR DOMU              NR LOKALU 

KOD POCZTOWY     POCZTA 

REGON          NIP 

IV. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

ULICA/MIEJSCOWOŚĆ         NR DOMU            NR LOKALU  

KOD POCZTOWY       POCZTA  
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V. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny, niż w dziale IV) 

ULICA/MIEJSCOWOŚĆ         NR DOMU           NR LOKALU  

KOD POCZTOWY       POCZTA  

VI. INFORMACJE PODSTAWOWE 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ  

VII.  OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  x  ustalona stawka za mieszkańca 

W PRZYPADKU PROWADZENIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

    Liczba mieszkańców  Stawka opłaty (zł)            Wysokość opłaty (zł) 

      X     

W PRZYPADKU NIEPROWADZENIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

    Liczba mieszkańców  Stawka opłaty (zł)             Wysokość opłaty (zł) 

      X     

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone są w aktualnej Uchwale Rady Miejskiej  
w Sępopolu, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

VIII. USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt IV niniejszej deklaracji od  …………………… 

nikt nie zamieszkuje. 

IX. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ / REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 
 

 

 

 

 

 

 

* pole nieobowiązkowe 

 

Objaśnienia 

 w dziale I należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji należy podać datę 
zaistnienia zmiany. 

 w dziale II należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. 

 w dziale III podajemy dane identyfikacyjne składającego deklarację. W przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej podajemy dane 

zarządcy oraz wypełniamy pozostałe pola. 

 w dziale IV podajemy adres nieruchomości, na której wytwarzane są odpady a zarazem odbierane. 

 dział V wypełniamy jedynie w przypadku, gdy adres jest inny niż w dziale IV. 

 w dziale VI podajemy liczbę osób, które przebywają na terenie nieruchomości a nie osoby tam zameldowane. 

 w dziale VII wybieramy sposób gromadzenia odpadów oraz obliczamy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. W polu liczba 
mieszkańców wpisujemy dane z działu VI. Stawki opłaty są określone w uchwale Rady Miejskiej w Sępopolu w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

 w dziale VIII podajemy datę złożenia deklarację oraz składamy czytelny podpis. W przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej 

pieczątkę i podpis zarządcy. 

   

  

 

 

 

  

  

DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

CZYTELNY PODPIS SKŁADAJĄCEGO / PIECZĄTKA I  PODPIS 

 

POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 2016 r. Nr 599 ze zm.).  

 Zgodnie z art. 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (.Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)  

w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 
w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 

szacunki. 
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