
Uchwała Nr XXXIX/7/2013 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 lutego 2013 roku 
 

 
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości zamieszkałych 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy) z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.) 
 

Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje 

 
§ 1 

 
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2 

 
1. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 

Kosakowo ul. Żeromskiego 69 w terminie: 
a. do 31.03.2013r. – dla pierwszej deklaracji; 
b. 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) 
c. 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 
nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w 
roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
 

§ 4 
 

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie 

 

Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391) gmina biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości zamieszkałych. 

Uchwała zawiera informacje o terminach i miejscu składania deklaracji, objaśnienia dotyczące sposobu jej 
wypełnienia oraz pouczenie. Właściciel nieruchomości podaje w deklaracji swoje dane i adres 
nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne. W rubryce zawierającej wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć stawkę za zadeklarowany przez siebie sposób 
gromadzenia odpadów komunalnych przez ilość zużytej wody (m³) i wpisać wysokość opłaty.  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) przez właściciela nieruchomości zamieszkałej należy 
rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
W świetle tej definicji właścicielem nieruchomości jest zatem zarówno posiadacz nieruchomości, czyli ten, 
kto włada nią jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i użytkownik, najemca, dzierżawca lub posiadający 
inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny).  

Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy 
Kosakowo do 31 marca 2013 r. Po upływie tego terminu właściciele nieruchomości mają obowiązek 
złożenia deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia, 
w którym zamieszkał na wskazanej nieruchomości pierwszy mieszkaniec. W przypadku zmiany danych 
stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji w terminie 14 dni 
od zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc, w którym zmiana ta wystąpiła.  

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej jest aktem prawa miejscowego oraz stanowi 
podstawę do prowadzenia kolejnych działań dążących do realizacji celu, jakim jest wprowadzenie nowego 
systemu gospodarki odpadami w Gminie Kosakowo od 1 lipca 2013 roku. Deklarację uzupełniono 
doprecyzowaniem zapisu pkt. D.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/7/2013  
                                                                                                        Rady Gminy Kosakowo 

                                                                                                   z dnia 28 lutego 2013 roku                                                                                        
  

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.2012 poz. 391), 
 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 
nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność 
lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U.z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141 
poz.1492). 

Termin 
składania: 

W terminie do 31marca 2013 r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 
wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty). 

Miejsce składania: URZĄD GMINY KOSAKOWO UL. ŻEROMSKIEGO 69, 81-198 KOSAKOWO 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
WÓJT GMINY KOSAKOWO 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć X w kratce przy właściwej pozycji) 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

□ spółka nie mająca osobowości prawnej 

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)  
  □ właściciel □ współwłaściciel □ posiadacz samoistny □ współposiadasz samoistny 

□ użytkownik wieczysty □ współużytkownik wieczysty □ posiadacz □ współposiadacz  

Nazwa pełna/Nazwisko i imię 

  

PESEL / NIP 

 

Miejsce położenia nieruchomości (adresy i oznaczenia ewidencyjne działek) 

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 
 Kraj  Województwo  Powiat 

 Gmina  Ulica  Numer domu / Numer lokalu 

 Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta 

Numer telefonu E-mail 
 
 
 



B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości 
 Kraj  Województwo  Powiat 

 Gmina  Ulica  Numer domu / Numer lokalu 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję) 

□ pierwsza deklaracja □ korekta deklaracji 
(data zaistnienia zmian __-__-____) 

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Liczba osób zamieszkująca nieruchomość 
(do celów statystycznych) 
 
 
                                                             ……………… 

Roczne zużycie wody na nieruchomość (należy podać m3/rok zużytej wody za rok 
poprzedni pomniejszone o odczyty z podliczników do pomiaru zużycia wody na cele 
podlewania ogrodów, pojenia zwierząt itp.) 
                                                             
                                                          ……………………………………………. 

 Wyszczególnienie Podstawa opłaty Jednostka opłaty 
(poz. E) 

Kwota opłaty 
(zł/miesiąc) 

zaokrąglona do pełnych zł 
Ilość zużytej wody 
 
(roczne zużycie podzielone na 12 miesięcy) 

 

..............................m3 

 

.............,............... 

 

...............................,..…………. 
E. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (zaznaczyć odpowiednią pozycję – należy wybrać jedną możliwość) 

□ Odpady komunalne segregowane - stawka opłaty 
wynosi 3,60 zł za 1 m³ zużytej wody  

 
□ Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – stawka opłaty wynosi 

4,68 zł za 1 m³ zużytej wody 
 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Podstawa prawna Kodeks Karny art. 233 § 1: Kto 
składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 Imię 

 

Nazwisko 

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  

 

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia pracownik Urzędu Gminy Kosakowo) 
 Uwagi organu  

Podpis przyjmującego formularz 

POUCZENIE: 
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. D lub wpłacenia jej w 
niepełnej wartości. 

2. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w pkt E reguluje odrębna Uchwała. 
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o Ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.).  

4. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. 
Ustalone terminy to: 
- za I kwartał do dnia 15 stycznia bieżącego roku,  
- za II kwartał do dnia 15 kwietnia bieżącego roku, 
- za III kwartał do dnia 15 lipca bieżącego roku, 
- za IV kwartał do dnia 15 października bieżącego roku. 
 Opłatę za III i IV kwartał 2013 r. należy uiścić w terminie do 15 października 2013r. 

5. Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.  
6. Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, w godzinach pracy urzędu bądź za 

pośrednictwem poczty.  


