
 

      Uchwała Nr X/58/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 lutego 2019 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 (Dz.U.2018.994 t.j.), art. 6n w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy 

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (Dz.U.2018.1454 t.j.) 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje 

 

§ 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 § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 

w Urzędzie Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69 osobiście, za pośrednictwem poczty 

oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. elektronicznej skrzynki podawczej 

systemu teleinformatycznego urzędu gminy w terminie: 

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

o którym mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j.); 

b) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

na danej nieruchomości, o którym mowa w art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j.). Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 



2. W przypadku, gdy wskazaną nieruchomością władają więcej niż dwie osoby, nie 

posiadające wspólności majątkowej należy wypełnić załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4 

Traci moc Uchwała nr XVIII/92/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 listopada 2015 roku   

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych. 

 

§ 5 

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

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 r.  

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 6n w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018.1454.t.j.) Uchwała nr 

XVIII/92/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku Rada Gminy Kosakowo określiła wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości zamieszkałych. 

 W myśl tego przepisu wzór deklaracji obejmuje objaśnienia dotyczące sposób  

jej wypełniania, termin i miejsce jej złożenia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę 

do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 Wzór deklaracji w nowej treści został zmieniony w zakresie stawki opłat za odpady 

segregowane oraz niesegregowane (zmieszane) oraz skrócenie danych zawierających adres do 

korespondencji 

 Uchwała w swojej treści nie została zmieniona, poprawiony został wzór deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i adres korespondencyjny. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały z nowym wzorem deklaracji 

jest uzasadnione. 

 


