
UCHWAŁA NR XXX/378/2013
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska 
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 2 uchwały Nr XXVII/334/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r. 
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 620) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości dodaje się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu: 

„§ 2. 4. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości może 
złożyć drogą elektroniczną w formie zgodnej z formatami danych, określonymi w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501), 
a w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 
2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U. 
z 2011r. Nr 206, poz. 1216). 

5. Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej może nastąpić jedynie poprzez Elektroniczną Platformę Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP). 

6. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, składana w formie elektronicznej, 
musi być opatrzona podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, zawierającym 
informacje o właścicielu certyfikatu bądź profilu zaufanym ePUAP.”.

§ 2. Załącznik do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek
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Załącznik do uchwały Nr XXX/378/2013 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 25 kwietnia 2013 r.                                                        
                                                                                                        

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo 

 

Podstawa prawna: 
 
 
Składający: 
 
 
 
Miejsce składania 
deklaracji / sposób 
składania deklaracji 
 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U. z 2012 r., Poz. 391 ze zmianami) 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy 
Borne Sulinowo 
 
Urząd Miejski  Al. Niepodległości 6, 78-449  Borne Sulinowo   
w Biurze Obsługi Interesanta, pocztą na wskazany wyżej adres lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Nazwa i adres  
siedziby organu 
właściwego do 
złożenia deklaracji: 

Burmistrz Bornego Sulinowa 
Urząd Miejski 

Al. Niepodległości 6 
78-449 Borne Sulinowo 

 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 pierwsza deklaracja   zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji  

 
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz  współwłaściciel, współposiadacz 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie  

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością 

 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
     (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna 
 

 osoba prawna 
 

 jednostka organizacyjna 
      nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

1. 
 
 
 
 
Pesel (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej) 

2. 

           

  
Adres zamieszkania / Adres Siedziby  

Kraj Województwo Powiat 

3. 4. 5. 

Gmina Ulica nr domu/nr lokalu 

6. 7. 8. 
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Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

9. 10. 11. 

 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE   

Miejscowość  Ulica nr domu / nr lokalu 
nr działki ( w przypadku nie 

nadania nr domu) 
 

12. 13. 14. 

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu 

15. 16. 17. 

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy  

Oświadczam że na terenie nieruchomości wskazanej w części D 
niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

18. 
 
 
(należy podać liczbę 
mieszkańców) 

Imię i nazwisko osób 
zamieszkujących na terenie 
nieruchomości wskazanej             
w części D 
( w przypadku większej liczby 
mieszkańców, dane należy 
zamieścić w odrębnym 
załączniku). 
 

 
1…………………………………………………………………………… 
 
2……………………………………………………………………………. 
 
3……………………………………………………………………………. 
 
4……………………………………………………………………………… 
 
5…………………………………………………………………………….. 

Nieruchomość wskazana w części D jest: 
 (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
 zamieszkała 

(nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy) 
 
 
 
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział E, F. 
 

 
 niezamieszkała, na której powstają odpady 

komunalne  
 
 
 
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia działy 
E, G, H. 

 
E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości  

wskazanej w części D niniejszej deklaracji 
odpady będą gromadzone i odbierane w 
sposób selektywny*) 

 

 
             TAK                                    NIE 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy  

 
Liczba mieszkańców  
 
 
 
(proszę wpisać liczbę z pozycji 18) 

19. 
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Miesięczna stawka opłaty za jednego 
mieszkańca  
(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat) 

20. 
 
      9,00 zł 
 
jeżeli zaznaczono TAK   
w dziale E 

21. 
 
        18,00 zł 
 
jeżeli zaznaczono NIE 
w dziale E 

 
Wysokość miesięcznej opłaty  
proszę wypełnić tylko jedno pole: 

1. w przypadku odpadów zbieranych i 
odbieranych w sposób selektywny  
+ odpady zmieszane jest to iloczyn 
pozycji  19 x 20 

2.  w przypadku wyłącznie odpadów 
zmieszanych jest to iloczyn pozycji  
19 x 21 

 

22. 
 

 

(poz.19 x poz.20)                       

(należy podać kwotę w 

PLN) 

23. 
 
 
 
 

(poz. 19 x poz. 21) 
(należy podać kwotę 

PLN) 

Czy nieruchomość wskazana w części D 
niniejszej deklaracji, wyposażona jest  
w kompostownik? 
(w przypadku zaznaczenia pozycji „Tak”, proszę 
podać pojemność kompostownika) 

 
                             Tak 

 
                             

Nie 

24.  

 

 
G. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady 

komunalne 

 
I. Wielkości 

pojemników na 
odpady zmieszane 

(niesegregowane)***) 

 
II. Stawka opłaty za pojemnik 

 
III. Liczba pojemników 

(miesięcznie)**) 

 
IV. Wysokość 

miesięcznej opłaty 
(iloczyn kolumn  

IIa x III lub IIb x III) 

a. jeżeli 
zaznaczono 

TAK w dziale 
E 

b. jeżeli 
zaznaczono NIE 

w dziale E 

 
120 L 

 
12,40 zł 

 
24,80 zł 

  

 
240 L 

 
25,00 zł 

 
50,00 zł 

  

 
1100 L 

 
76,00 zł 

 
152,00 zł 

  

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny IV) 

25. 
 
 

(należy podać kwotę w PLN) 

 
H. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałej, na której odpady komunalne 

powstają sezonowo (np. działki rekreacyjne, domki letniskowe) 

I. Wielkości 
pojemników na 

odpady zmieszane 
(niesegregowane)**

*) 

II. Stawka opłaty za 
pojemnik 

III. Liczba pojemników miesięcznie**) 

IV. 
Wysokość 
opłaty za 

deklarowan
y okres  
(suma 

iloczynu 
kolumn IIa 
x III lub IIb 

x III) 
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a. jeżeli 
zaznaczon
o TAK w 
dziale E 

b. jeżeli 
zaznaczon

o NIE w 
dziale E 

I I
I 

II
I 

I
V 

V V
I 

VI
I 

VII
I 

I
X 

X X
I 

XI
I 

  

120 L 12,40 zł 24,80 zł                           

240 L 25,00 zł 50,00 zł                           

1100 L 76,00 zł 152,00 zł                           

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny IV) 

(należy 
podać kwotę 

w PLN) 

 

 
      I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 
Zgodnie art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity – 
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Bornem 
Sulinowie danych dotyczących mojej osoby, w celu przygotowania i prowadzenia systemu gospodarki 
odpadami oraz w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.  
 
                                                                                                                   ………………………………… 
 
          (miejscowość i data)                                                                                      (czytelny podpis) 

 

 
J. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 
 
Pouczenie: 
1. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie 

odpadów komunalnych, jest obowiązany dołączyć kopię ww. umowy do pierwszej 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, 
zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Burmistrzowi Bornego 
Sulinowa o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie  
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
nową deklarację Burmistrzowi Bornego Sulinowa w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

5. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 3 albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Bornego Sulinowa określi w 
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę 
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uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze. 

6. Po zweryfikowaniu złożonej deklaracji przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, właściciel 
nieruchomości otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na który uiszczana będzie 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 15 dnia każdego 
miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/332/2012 Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

8. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego Al. Niepodległości 6,  
78-449 Borne Sulinowo, w Biurze Obsługi Interesanta, bądź przesłać drogą pocztową na 
wskazany wyżej adres lub przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

9. Deklaracje składana w formie elektronicznej musi być opatrzona podpisem elektronicznym 
z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, zawierającym informacje o właścicielu certyfikatu, 
bądź profilu zaufanym ePUAP. 

Objaśnienia: 
 
 * selektywne gromadzenie odpadów- gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach 
poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na: 

a) szkło – zielony pojemnik lub worek z napisem „Szkło”, 

b) papier i tektura – niebieski pojemnik lub worek z napisem „Papier” 

c) tworzywa sztuczne (plastik), metale, opakowania wielomateriałowe – żółty pojemnik  
lub worek z napisem „Odpady suche”, 

d)  odpady biodegradowalne – brązowy pojemnik lub worek z napisem „Odpady 
biodegradowalne,” 

e) pozostałe odpady zmieszane, pozbawione frakcji wymienionych w punktach od a) do c) – 
pojemnik na odpady zmieszane. 

**    liczba pojemników  to liczba opróżnień pojemników w ciągu 1 miesiąca. 

*** minimalna wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość, została 
określona w rozdziale 3 § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Borne Sulinowo. 
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