
UCHWAŁA NR IV/35/15
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 2 lutego 2015 r.

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

Na podstawie art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, 228, 888; z 2015 r. poz. 87) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/19/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 
13 stycznia 2015 r. poz. 124) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§2. Deklarację o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminach 
określonych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, 228, 888; z 2015 r. poz. 87) w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.”

3) §4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Ustala się, iż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której 
mowa w §1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu 
Chełmińskim 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 Miasta i Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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       Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/35/15 

       Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  

       z dnia 2 lutego 2015r. 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

Podstawa prawna: 
 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                        
w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 i 951; z 2013 poz. 21, 228, 888;                    
z 2015 poz. 87) 
 

 
 
Składający 

 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). 
 

 
 

Termin składania: 
 

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy 
Radzynia Chełmińskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych 

 

 

Miejsce składania deklaracji: 
 

URZĄD MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM 
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 
87- 220 Radzyń Chełmiński 
 

 

A. Organ właściwy do złożenia deklaracji: 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI 
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 
87- 220 Radzyń Chełmiński 
 

 

B.  Obowiązek złożenia deklaracji: 
 

□ 1. pierwsza deklaracja    □ 2. Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji …........................... 
               (dzień – miesiąc - rok) 

Przyczyny  zmiany/korekty 
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C.  Składający deklarację: 
 

□  Właściciel                  □  Zarządca                □  Samoistny posiadacz                  □ Inny podmiot                         

  

 

D.  Dane składającego deklarację: 

 

D. 1 Osoba fizyczna 

Nazwisko Imię Nazwisko rodowe 

Data urodzenia 
 
 

Imię ojca Imię matki 

Nr telefonu 

 
Adres e-mail 

 

D. 2 Pozostałe podmioty 

Pełna nazwa 
 
 
 

KRS 

NIP REGON 

Nr telefonu Adres e-mail 

Osoby upoważnione do reprezentowania 
 
 
 

D.3 Współwłaściciel/e nieruchomości  

Nazwisko Imię Nazwisko rodowe 

Data urodzeni Imię ojca Imię matki 

Numer telefonu Adres e-mail 

Adres 

 
D. 4  Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne: 
Miejscowość Ulica 

Kod pocztowy Poczta 

Nr domu Nr lokalu 

 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 
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D. 5 Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny jak w części D.3)  
Kraj Województwo Powiat  

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 
E.  Deklarowany sposób zbierania odpadów komunalnych 

 

 1. Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości odpady komunalne zbierane będą w sposób: 
□ selektywny                                             
□ zmieszany 

 
2. Oświadczam, iż: 
□ odpady ulegające biodegradacji będę kompostował we własnym zakresie w przydomowym    

    kompostowniku 
□ odpady ulegające biodegradacji będę gromadził selektywnie w odpowiednim pojemniku 

 
 
F.  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej deklaracji 
 
zamieszkuje …………… osób 
 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla gospodarstw, w których mieszka od 2 do 5 osób: 

 
……………………………. X ………………………zł   =       …………………………………… zł 

(liczba mieszkańców)                          (stawka za odpady  *)                                           (wpisz kwotę) 

 

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

Wysokość opłaty miesięcznej  za gospodarowanie odpadami dla gospodarstwa domowego, w 
którym mieszka 6 i więcej osób wynosi: 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi     ….............................................. zł 

                                                                                                                        (wpisz kwotę *) 

słownie……………………………………………………….zł 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami dla gospodarstwa domowego, w 
którym mieszka 1 osoba wynosi: 

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi     ….............................................. zł 

                                                                                                                        (wpisz kwotę *) 

słownie……………………………………………………….zł 
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 G.  Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację: 

  
 
 ………………………………………..                                      …………………………………………. 
                   (Miejscowość, data)                                                                                              (czytelny podpis) 

 

 
* wg obowiązującej opłaty określonej w uchwale Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki 
opłaty. 
 
 

H.  Adnotacje organu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pouczenie: 
 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym                  

w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) 

2. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wskazanej                       

w części F, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 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. ). 

3. Od nieopłaconej w terminie opłaty naliczone zostaną odsetki podatkowe za zwłokę, 

począwszy od dnia następnego po upłynięciu terminu płatności, zgodnie                                   

z obowiązującymi przepisami. 

4. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                            

i porządku w gminach, właściciel nieruchomości w terminie 14 dni  od dnia 

zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia 

Chełmińskiego deklarację o wysokości opłat. 
 
 

Objaśnienia: 
 
1. Pola deklaracji A-G niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje 

komputerowo lub ręcznie; dużymi drukowanymi literami; czarnym lub niebieskim kolorem. 

2. 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 Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmiennej wysokości uiszcza się za m-c, w którym 

nastąpi zmiana. 

3. W przypadku 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 
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uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze. 

4. Dla  każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

5. W zabudowie wielolokalowej deklarację składa zarządca nieruchomości lub podmiot władający 

nieruchomością, w oparciu o deklaracje złożone przez użytkowników / właścicieli lokali, które 

pozostają do wglądu przez organ, do którego składana jest deklaracja. W przypadku braku zarządcy 

nieruchomości wielolokalowej deklarację składa użytkownik / najemca lokalu mieszkalnego. 

6. Podanie w deklaracji nr tel., adresu e-mail ma charakter informacyjny ułatwiający kontakt 

właściciela nieruchomości z Urzędem Miasta i Gminy  i nie jest obowiązkowe. 

7. Zdeklarowany sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązania 

się z obowiązku zadeklarowanego zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczona 

zostanie opłata taka jak w przypadku odpadów zmieszanych. 

8. Opłatę wykazaną w części F niniejszej deklaracji należy wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy. 

9. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

− deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej należy dokonywać na formularzu udostępnionym na 

stronie internetowej Urzędu (www.radzynchelminski.eu) w menu formularze, 

− wypełniony elektronicznie formularz należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą 

Urzędu (ESP), 

− deklaracją składaną w formie elektronicznej należy opatrzyć ważnym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub ważnym profilem zaufanym ePUAP. 
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