
            

UCHWAŁA Nr XIII/125/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 24 września 2015 r. 

 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

              Na podstawie art. 16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 
1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) i 
art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2013r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje:  

 § 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXXII/411/2013 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. 
Woj. Zach. z 18 lipca 2013 r. poz. 2717) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 

1) Nr XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach.  
z 15 listopada 2013 r. poz. 3892); 

2) Nr XXXVII/459/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 2013 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach.  
z 17 grudnia 2013 r. poz. 4520); 

3) Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 marca 
2015 r. poz. 686). 

 §  2. Treść obwieszczenia tekstu jednolitego aktu normatywnego wskazanego w § 1 
stanowi załącznik do uchwały. 

 § 3. Treść obwieszczenia tekstu jednolitego aktu normatywnego wskazanego w § 1 
uchwały wraz z załącznikiem do obwieszczenia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr XIII/125/2015 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 24 września 2015 r. 

 
 

OBWIESZCZENIE 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 24 września 2015 r. 
 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości.  
 
1. Na podstawie art. 16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, 
poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 
XXXII/411/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 lipca 2013 r. poz. 2717)  
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 
1) Nr XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. 
z 15 listopada 2013 r. poz. 3892); 

2) Nr XXXVII/459/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 2013 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. 
z 17 grudnia 2013 r. poz. 4520); 

3) Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 marca 
2015 r. poz. 686). 
 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:  
1) § 3 i § 4 uchwały XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 

listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. 
Urz. Woj. Zach. z 15 listopada 2013 r. poz. 3892), które stanowią: 
"§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego."; 

2) § 2 i § 3 uchwały XXXVII/459/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 
grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. 
Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 2013 r. poz. 4520), które stanowią: 
"§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2014 r."; 

3) § 2 i § 3 uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 
2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. 
Urz. Woj. Zach. z 4 marca 2015 r. poz. 686), które stanowią: 
"§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 



§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.". 
 

3. Obwieszczenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Obwieszczenia 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 24 września 2015 r. 

 
 

UCHWAŁA Nr XXXII/411/2013 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 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 2013 r. poz. 594 i poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 
poz.1072) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) Rada Miejska 
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  

 § 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
 § 2.1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złoŜyć 
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 
 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej opłaty 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację naleŜy złoŜyć w Urzędzie 
Miejskim w Bornem Sulinowie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 
 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości 
moŜe złoŜyć 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 2011 r. Nr 206, poz. 1216). 
 4. Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej moŜe nastąpić jedynie poprzez Elektroniczną Platformę 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 
 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, składana w formie 
elektronicznej, musi być opatrzona podpisem elektronicznym z waŜnym certyfikatem 
kwalifikowanym, zawierającym informacje o właścicielu certyfikatu bądź profilu zaufanym 
ePUAP. 

 
 § 3.1) Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które 
naleŜy dołączyć do deklaracji, gdy nastąpiły zmiany w stosunku do deklaracji pierwotnej w 
odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych: 
 - dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności, likwidację lub 
zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
_________________________________ 
1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 
listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 listopada 2013 r. 
poz. 3892), który wszedł w Ŝycie z dniem 30 listopada 2013 r. 
 



 
 
 § 4.  Tracą moc: 
1) uchwała Nr XXVII/334/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  20 grudnia 2012r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013r. poz.620); 

2) uchwała Nr XXX/378/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Zach. z 
2013r. poz. 2057). 

 
 § 5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr XXXII/411/2013 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 

Deklaracja o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk ładana przez 
właścicieli nieruchomo ści poło Ŝonych na terenie Gminy Borne Sulinowo 2) 

 
 
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 2013 r., Poz. 1399 ze zmianami) 
 
Formularz przeznaczony jest dla wła ścicieli nieruchomo ści, poło Ŝonych 
na terenie Gminy Borne Sulinowo 
 
Urząd Miejski  Al. Niepodległości 6, 78-449  Borne Sulinowo   
w Biurze Obsługi Interesanta, pocztą na wskazany wyŜej adres lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Nazwa i adres  
siedziby organu 
właściwego do 
złoŜenia deklaracji: 

Burmistrz Bornego Sulinowa 
Urząd Miejski 

Al. Niepodległo ści 6 
78-449 Borne Sulinowo  

 
A. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI 

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 1.pierwsza deklaracja   2.deklaracja zmieniająca/ korekta deklaracji 

Data od której powstał obowiązek złoŜenia deklaracji (naleŜy wpisać datę: dzień-miesiąc-rok; naleŜy wypełnić jeŜeli 
zaznaczono kwadrat 1 ) 
 
Data wystąpienia zmiany danych / korekty (naleŜy wpisać datę:  dzień-miesiąc-rok; naleŜy wypełnić, jeŜeli zaznaczono kwadrat 
2) 
 
 
 
Pisemne uzasadnienie zmiany danych/ korekty, b ędących podstaw ą ustalenia wysoko ści opłaty (wypełnia wła ściciel, 
który zaznaczył kwadrat 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę 

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel, uŜytkownik wieczysty, posiadacz  współwłaściciel, współposiadacz 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie  

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w uŜytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością 

 
 
 
 
 
 



C. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę  
     (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna 
 

 osoba prawna 
 

 jednostka organizacyjna 
      nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko  (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa  (dotyczy osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej) 
1. 
 
 
 

Pesel  (dotyczy osób fizycznych) / NIP i REGON (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
2. 

           
         PESEL/NIP 
 

           
         REGON 
 
Adres zamieszkania / Adres Siedziby  

Kraj Województwo Powiat 
3. 4. 5. 

Gmina Ulica nr domu/nr lokalu 
6. 7. 8. 

Miejscowo ść Kod pocztowy Poczta 
9. 10. 11. 

Nr telefonu Adres poczty elektronicznej 
12. 13. 

Adres do korespondencji (naleŜy wypełnić, jeŜeli jest inny niŜ adres zamieszkania lub siedziby 
składającego deklarację) 
14. 
 
 
 
 
 
 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE   

Miejscowo ść  Ulica nr domu / nr lokalu 
nr działki ( w przypadku nie 

nadania nr domu) 
 

15. 16. 17. 

Kod pocztowy Poczta 
18. 19. 

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

 zamieszkała 
(nieruchomość na której 
zamieszkują mieszkańcy) 
 
 
Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia dział E  

 
 niezamieszkała, na której 

powstają odpady komunalne  
 
 
 
Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia działy F lub G  

 
 domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno wypoczynkowe 
jedynie przez część roku  
 
Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia dział H  

 
 



 
OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 
 
 
E. Dotyczy wła ścicieli nieruchomo ści, na której zamieszkuj ą mieszka ńcy  

 
Liczba mieszkańców  
 
(faktycznie zamieszkujących nieruchomość) 
 

20. 

Miesięczna stawka opłaty za jednego 
mieszka ńca  
(proszę zaznaczyć kwadrat) 

21. 
 

  9,00 zł 
 

 
Wysoko ść miesi ęcznej opłaty stanowi iloczyn 
pozycji  20 x 21 

22. 
 

(poz.20 x poz.21)  
(naleŜy podać kwotę w PLN) 

 
    TAK 

 
  NIE 

Czy nieruchomo ść wskazana w cz ęści D 
niniejszej deklaracji, wyposa Ŝona jest  
w kompostownik? 
(w przypadku zaznaczenia pozycji „Tak”, proszę 
podać pojemność kompostownika) 

23.  

 
 
 
 
 
F. Dotyczy wła ścicieli nieruchomo ści niezamieszkałej, na której powstaj ą odpady komunalne  

 
 

I. Wielkości 
pojemników na 

odpady zmieszane ** 

 
II. Stawka opłaty za pojemnik 

 
III. Liczba pojemników 

(miesięcznie)* 

 
IV. Wysokość 

miesięcznej opłaty 
(iloczyn kolumn  

II x III 
 

120 L 
 

12,00 zł 
 

  

 
240 L 

 
25,00 zł 

 

  

 
1100 L 

 
76,00 zł 

 

  

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

24. 
 
 

(naleŜy podać kwotę w PLN) 
 
 
 
 
 
 

G. Dotyczy wła ścicieli nieruchomo ści niezamieszkałej, na której powstaj ą odpady komunalne  



I. Wielkości 
pojemników na 

odpady zmieszane** 

II. Stawka opłaty za 
pojemnik 

III. Liczba pojemników miesięcznie* IV. 
Wysokość 
opłaty za 

deklarowany 
okres  
(suma 

iloczynu 
kolumn 
II x III 

Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   

120 L 12,00 zł                           

 
240 L 

 
25,00 zł 

                         

 
1100 L 

 
76,00 zł 

                          

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

(naleŜy podać 
kwotę w PLN) 

 
 
 
H. Dotyczy wła ścicieli nieruchomo ści, na których znajduj ą się domki letniskowe lub inne 

nieruchomo ści wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe jedynie przez cz ęść roku 
  

 
I. Wielkości 

pojemników na 
odpady zmieszane ** 

 
II. Ryczałtowa stawka opłaty 

za rok 

Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat 

 
120 L 

 
74,00 zł 

 

 
 

 
240 L 

 
74,00 zł 

 

 
 

 
 

1100 L 
 

74,00 zł 
 

 
 

 
 
 
      I. PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę  

                                                                                
                                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                                                                                           ……………………………… 
          (miejscowość i data)                                                                                      (czytelny podpis) 
 
 

J. ADNOTACJE URZ ĘDOWE 
 
 
 

 
 
 



Pouczenie:  
 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę prawn ą do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 

z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o post ępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

2. Właściciel nieruchomo ści jest obowi ązany zło Ŝyć deklaracj ę Burmistrzowi Bornego Sulinowa 
o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nie ruchomo ści pierwszego mieszka ńca, 
powstania na danej nieruchomo ści odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych b ędących podstaw ą ustalenia wysoko ści nale Ŝnej opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okre ślonej w deklaracji ilo ści odpadów 
powstaj ących na danej nieruchomo ści, wła ściciel nieruchomo ści obowi ązany jest zło Ŝyć now ą 
deklaracj ę Burmistrzowi Bornego Sulinowa w terminie 14 dni od  dnia nast ąpienia zmiany. 
Opłat ę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienione j wysoko ści uiszcza si ę za 
miesi ąc, w którym nast ąpiła zmiana. 

4. W razie nie zło Ŝenia deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych w ątpliwo ści co do danych zawartych w deklaracji, 
Burmistrz Bornego Sulinowa okre śli w drodze decyzji, wysoko ść opłaty za gospodarowanie 
odpadami, bior ąc pod uwag ę dost ępne dane wła ściwe dla wybrane przez rad ę gminy metody, 
a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w t ym w przypadku nieruchomo ści, na 
których nie zamieszkuj ą mieszka ńcy, średni ą ilo ść odpadów komunalnych powstaj ących na 
nieruchomo ściach o podobnym charakterze. 

5. Po zweryfikowaniu zło Ŝonej deklaracji przez Urz ąd Miejski w Bornem Sulinowie, wła ściciel 
nieruchomo ści otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na k tóry uiszczana b ędzie 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Miesi ęczną opłat ę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza ć naleŜy do 15 dnia 
miesi ąca, nast ępuj ącego po miesi ącu, którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwał ą Nr 
V/50/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zmienia jącej uchwał ę w sprawie okre ślenia 
terminu, cz ęstotliwo ści i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpad ami komunalnymi). 

7. Ryczałtow ą stawk ę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od d omku 
letniskowego lub innej nieruchomo ści wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  
naleŜy uiszcza ć za jeden rok z góry, w terminie do 15 lutego daneg o roku z tym, ze za rok 2015 
w terminie do 15 lipca tego roku (zgodnie z Uchwał ą Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zmieniaj ącej uchwał ę w sprawie okre ślenia terminu, cz ęstotliwo ści i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunal nymi). 

8. Niniejsz ą deklaracj ę naleŜy zło Ŝyć w siedzibie Urz ędu Miejskiego Al. Niepodległo ści 6,  
78-449 Borne Sulinowo, w Biurze Obsługi Interesanta , bądź przesła ć drog ą pocztow ą na 
wskazany wy Ŝej adres lub przesyła ć za pomoc ą środków komunikacji elektronicznej poprzez 
Elektroniczn ą Platform ę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

9. Deklaracje składana w formie elektronicznej musi  być opatrzona podpisem elektronicznym z 
waŜnym certyfikatem kwalifikowanym, zawieraj ącym informacje o wła ścicielu certyfikatu, b ądź 
profilu zaufanym ePUAP. 

 
Objaśnienia:  
 

 *    liczba pojemników  to liczba opró Ŝnień pojemników w ci ągu 1 miesi ąca. 

** minimalna wielko ść pojemników, w któr ą ma być wyposa Ŝona nieruchomo ść, została okre ślona 
w rozdziale 3 § 5 Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

 
_______________________________ 
2) zmieniony  przez § 2 uchwały Nr XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 
r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 listopada 2013 r. poz. 3892), który wszedł w 
Ŝycie z dniem 30 listopada 2013 r., zmieniony przez § 1 uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 marca 
2015 r. poz. 686), który wszedł w Ŝycie z dniem 19 marca 2015 r. 

 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) teksty 
jednolite aktów prawnych, innych niŜ ustawa, ogłasza organ właściwy do wydania aktu 
normatywnego. Ponadto tekst jednolity aktu normatywnego innego niŜ ustawa, ogłasza się nie 
rzadziej niŜ raz na 12 miesięcy, jeŜeli był on nowelizowany. 
PowyŜsze oznacza obowiązek ogłoszenia wszystkich tekstów jednolitych aktów prawa 
miejscowego wydawanych przez gminy w terminie do 12 miesięcy od ich nowelizacji. 
 W związku z powyŜszym uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
 

 
 
 


