UCHWAŁA NR XXI/221/16
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r., poz. 446 t.j.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U z 2016 r., poz.250 t.j.) uchwala się , co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Mogilno, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć bezpośrednio w
Urzędzie Miejskim w Mogilnie, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną w terminie określonym w art. 6m
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. 14 dni, od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, stanowiących podstawę określenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć
nową deklarację bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną,
w terminie określonym w art. 6m ust. 2 ww. ustawy tj. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
§ 3. Deklaracja, o której mowa w § 1 może być składana za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, z zachowaniem wskazanych w § 4 warunków i trybu jej składania.
§ 4. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:
1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych PDF, XML, DOC i DOCX;
2) deklaracja przesyłana jest z wykorzystywaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
zwanej dalej ,,ePUAP”, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy
użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL) w układzie informacji wynikającym ze wzoru
deklaracji określonej w niniejszej uchwale;
3) deklaracja opatrywana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 262 t.j.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2014 r., poz.1114 t.j.).
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVI/498/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 października 2014r. w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Teresa Kujawa
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Deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 250)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Mogilno

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Burmistrz Mogilna

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w deklaracji, data zaistnienia zmiany................

B.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 1
1. Ulica ….............................................................. 2. Nr domu ................... 3. Nr lokalu .................
4. Miejscowość ............................................... 5. Kod pocztowy .................... 6. Poczta ....................

C. OKREŚLENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

2

inny podmiot władający nieruchomością

właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Osoba fizyczna
1. Nazwisko ................................................................................................................................................................................................
2. Imię/Imiona ….......................................................................................................................................................................................
3. Data urodzenia ................................................................ 4. PESEL ................................................................................................
5. Numer telefonu kontaktowego ( dane nieobowiązkowe) .............................................................................................................

D.2. Pozostałe podmioty
1. Nazwisko i imię/Pełna nazwa...........................................................................................................................................................
2. NIP .............................................................................

3. REGON .................................................................................................

4. Numer telefonu kontaktowego (dane nieobowiązkowe) ..............................................................................................................

D.3.Adres zamieszkania/Adres siedziby
1. Kraj................................................. 2.Województwo ........................................................ 3. Powiat................................................
4. Gmina............................................ 5. Ulica ................................................... 6. Nr domu........................ 7.Nr lokalu....................
8. Miejscowość........................................................ 9. Kod pocztowy ............................ 10. Poczta..................................................
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B niniejszej deklaracji
zamieszkuje ….................................... osób (podać liczbę mieszkańców)
2. Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: (odpowiednio zaznaczyć znakiem ,,X” )

selektywny

nieselektywny (zmieszany)

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
(Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty
uchwalonej przez Radę Miejską w Mogilnie)

=

X
liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

stawka opłaty uchwalona przez
Radę Miejską w Mogilnie dla wybranego
w pkt E sposobu zbierania odpadów

wysokość opłaty
(należy podać kwotę w PLN)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejscowość i data

Czytelny podpis
(z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka osoby upoważnionej)

POUCZENIE
1. 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., poz. 599) .
Objaśnienia:
1. Przez nieruchomości zamieszkałe należy rozumieć nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a więc nieruchomości na których człowiek bytuje stale lub
czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek, spędza czas przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem,
urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym.
2.Deklarację składa właściciel nieruchomości przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
W zabudowie wielorodzinnej obowiązek składania deklaracji ciąży na osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością wspólną, w rozumieniu ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2015 r., poz.1892), lub właściciele lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.
3. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.
4.Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Mogilnie lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mogilnie podany do
wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie.
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXI/221/16
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
Podjęcie niniejszej uchwały wynika z treści art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 87), który w
terminie 18 miesięcy od dnia wejścia jej w życie uchyla dotychczasowy akt prawa miejscowego wydany na
podstawie art. 6n w.cyt. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z tym, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.
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