
UCHWAŁA NR XX/166/2012
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Rzepinie określa wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 

§ 2. Ustala się, że pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania, w Urzędzie Miejskim w Rzepinie. 

§ 3. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Rzepinie w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Robert Łukaszewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 czerwca 2012 r.

Poz. 1196



Załącznik do  

Uchwały Nr XX/166/2012 

Rady Miejskiej w Rzepinie 

z dnia 31.05.2012 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM K OLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

 ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Burmistrz Rzepina 
Plac Ratuszowy 1 
69-110 Rzepin 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 

 

PIERWSZA DEKLARACJA 

 

 

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

 
(zaznaczyć właściwe) 

 

C. SKŁADAJACY DEKLARACJĘ 
 
 

WŁAŚCICIEL; DZIERŻAWCA; NAJEMCA LOKALU; UŻYTKOWNIK   
 

(podkreślić właściwe) 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008, z późn. zm.) 

Składający:  

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzepin 

Miejsce składania:  

• Urząd Miejski w Rzepinie Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin (osobiście w BOI lub listownie) 
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D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (Zaznaczyć właściwe) 

 
OSOBA FIZYCZNA               OSOBA PRAWNA                  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA              OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA 
                                                                                              NIEPOSIADAJĄCA                                    DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
                                                                                              OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 

NAZWA PEŁNA FIRMY/ IMIĘ I NAZWISKO 
 
 

 

IDENTYFIKATOR REGON                                                         PESEL  
 
(dla firm)___________________________                                               (osoby fizyczne)_______________________ 

 

ADRES SIEDZIBY FIRMY / ADRES ZAMIESZKANIA 
KRAJ 
 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 
 
 

ULICA NR DOMU/LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 (jeżeli inny jak w rubryce D) 

KRAJ 
 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 
 
 

ULICA NR DOMU/LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

 

F. NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW    (nr działki) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji: 
 

1. Zamieszkuje na stałe:    …………………………………… 
(podać ilość osób) 

                                         

2.  Zamieszkuje czasowo:   ……………………………………  ;  w okresie od ………………… do ………………. 
(podać ilość osób)                                                     

 

3. Prowadzę działalność gospodarczą:                                              
 

        Sezonowo*                                                                                  całorocznie* 
(*zaznaczyć właściwe) 
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Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej*………………………………………………………………… 
(*wpisać właściwe np. wynajem pokoi, lokal gastronomiczny, handel i usługi - jaki) 

 

4. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przebywa dziennie na terenie posesji ok. 

…………………............................................................................................................................ 
(podać szacunkową ilość osób za jeden dzień miesiąca lipca) 

 

5. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach:…………………………………………………………. 
(podać rodzaj pojemnika 110l, 120l, 240l, 1100l, kontener-podać wielkość) 

 

6. Ilość pojemników, w których gromadzone są odpady komunalne: 
 

……………………………………...................................................................................................….. 
                    

7. Czy pojemniki na odpady, znajdujące się na terenie nieruchomości są: 
 

Własnościowe*                                  Wydzierżawione od firmy wywozowej* 
                                                                         (*niepotrzebne skreślić) 

 

8. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych na posesji w roku poprzednim: 
 

 …………………......................................................................................................................... 
(*uzupełnić: 1xmiesiąc, co 2 tygodnie, 1xw tygodniu, 2xw tygodniu, 3xw tygodniu, inny - wpisać, jaki) 

 

9. Czy prowadzą Państwo segregację odpadów:      

TAK / NIE*  
(*niepotrzebne skreślić) 

 

Rodzaj prowadzonej segregacji: plastik;   makulatura;   szkło;  bioodpady*;  

         Inne (jakie) .....................................................                   (* podkreślić właściwe) 

 

10. Wysokość opłaty miesięcznej za wywóz odpadów komunalnych  
 

………………………………………..................................................................................................... 

 

11. Oświadczam, że jestem  
        (dot. składającego deklarację):  

 

Mieszkańcem przebywającym na stałe na terenie nieruchomości  
 

    (zaznaczyć właściwe) 

 

Mieszkańcem przebywającym czasowo na terenie nieruchomości  

 
 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych 
niezgodnych ze stanem faktycznym 
 
-------------------------------------------                                                                    -------------------------------------- 
                 (Miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis) 
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H. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pouczenie 
 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z Art. 6o. 

Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) 

„W razie nie złożenia 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 nieruchomości o podobnym charakterze.” 

 

Objaśnienia 

1. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Rzepinie,        

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 należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Rzepina w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
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