
UCHWAŁA NR VII1/63/2019 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 15 maja 2019 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), Rada 
Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia 
nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 
dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.,ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. osobiście, 
pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

§ 6. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej:
1) akceptowalną formą złożenia deklaracji są załączniki stanowiące pliki w formatach DOC, RTF, 
ODT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF;
2) deklaracje należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą: 

/3004014/skrytka
3) deklaracje są opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą, ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub z wykorzystaniem podpisu 
potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 
700).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.



§ 8. Traci moc uchwała Nr XLVIII/275/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 sierpnia 
2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej 
przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego rok 2014 poz. 5985).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

iła:Opracowa
Małgorza a Marcinkowska



Uzasadnienie do 

UCHWAŁY NR YIII/63 /2019 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 15 maja 2019 roku

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

Podjęcie uchwały jest podyktowane wystąpieniami pokontrolnymi Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska i ma na celu dostosowania przepisów miejscowych do 

przepisów prawa krajowego wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 zpóźn. zm.).



ZNAK SPRAWY Załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr VIII/g J /2019 

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

ROK

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 zpóźn. zm.)

Składający Właściciele nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych 
Gminy Borek Wlkp.

Termin składania 1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji

Burmistrz Borku Wlkp.

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM DŁUGOPISEM LUB KOMPUTEROWO

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:

URZĄD MIEJSKI W BORKU WLKP.
UL. RYNEK 1

63-810 BOREK WLKP.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ pierwsza deklaracja (data zamieszkania):_____-____ - _

□ zmiana deklaracji (data zaistnienia zmiany):_____-____

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ właściciel □ współwłaściciel □ jednostka organizacyjne i osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

□ użytkownik wieczysty □ inny podmiot (jaki?) ____________________________

C.l. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

DANE PODSTAWOWE (WYMAGANE)
Pesel/NIP (niepotrzebne skreślić)

Imię i nazwisko lub pełna nazwa składającego deklarację

Imię ojca Imię matki

ADRES/SIEDZ1BA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

DANE DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE)

Nr telefonu Adres e-mail



C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli adres do korespondencji jest inny niż w poz. C.L)

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

C.3. DANE NIERUCHOMOŚCI, Z K TÓRE.I Bl>DĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

W przypadku braku nr domu: Nr ewidencyjny działki Obręb ewidencyjny

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Rodzaj zbiórki odpadów

□ selektywne □ niesegregowane

Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość

Wysokość miesięcznej opłaty

____________ PLN

Wysokość miesięcznej opłaty (stawka x liczba osób 
zamieszkujących nieruchomość) oblicza składający 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
na podstawie obowiązujących na dzień składania deklaracji 
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

! E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJI;

miejscowość i data czytelny podpis

Adnotacje urzędowe
Pozostałe adnotacje:

Pieczątka i podpis osoby przyjmującej deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia w terminie kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.).



Objaśnienia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

1. Właściciel nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oznacza także 
współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

2. Część C należy uzupełnić o dane właściciela nieruchomości, rodzaj władania nieruchomością oraz adres nieruchomości.
3. Miejsce zamieszkania - miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie 

od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesantami, 
leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

4. W części D należy obliczyć i wpisać wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej 
iloczyn stawki opłaty oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami 
zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.



ZNAK SPRAWY Załącznik nr 2 do Uchwały
NrVIII/63 Z2019

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

ROK

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)

Składający Właściciele nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych 
Gminy Borek Wlkp.

Termin składania 1) w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tenninie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji

Burmistrz Borku Wlkp.

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM DŁUGOPISEM LUB KOMPUTEROWO

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:

URZĄD MIEJSKI W BORKU WLKP.
UL. RYNEK 1

63-810 BOREK WLKP.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ pierwsza deklaracja (data powstania odpadów):____ -_____- _

□ zmiana deklaracji (data zaistnienia zmiany): ____ -_____-_________

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

□ właściciel □ współwłaściciel □ jednostka organizacyjne i osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

□ użytkownik wieczysty □ inny podmiot (jaki) ____________________________

C.l. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

DANE PODSTAWOWE (WYMAGANE)
Pesel/NIP (niepotrzebne skreślić)

Imię i nazwisko lub pełna nazwa składającego deklarację

ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

DANE DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE)

Nr telefonu Adres e-mail



C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli adres do korespondencji jest inny niż w poz. C.l.)

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

C.3. DANE NIERUCHOMOŚCI. Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

W przypadku braku nr domu: Nr ewidencyjny działki Obręb ewidencyjny

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rodzaj zbiórki odpadów

□ selektywne □ niesegregowane

Wysokość miesięcznej opłaty (stawka opłaty za pojemnik x ilość pojemników) oblicza składający deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami na podstawie obowiązujących na dzień składania deklaracji stawek opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pojemność pojemnika 60 1 801 1201 140 1 180 1 2401 360 1 11001 5000 1 7000 1 10000 1

Liczba pojemników danej wielkości 
odstawianych w m-cu

Wysokość miesięcznej opłaty 
_____________________ PLN

Liczba miesięcznych odbiorów pojemnika: EJ jeden raz w m-cu EJ dwa razy w m-cu

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

miejscowość i data czytelny podpis

Adnotacje urzędowe__________________
Pozostałe adnotacje:

Pieczątka i podpis osoby przyjmującej deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia w terminie kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia ty tułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.).



Objaśnienia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
niezamieszkałych

1. Właściciel nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oznacza także 
współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

2. Nieruchomości niezamieszkałe - rozumie się przez to nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
w ich obrębie odpady komunalne, w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji 
samorządowej, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynów, logistyczne itp.

3. Minimalne pojemności pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych określa Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.

4. Wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi potrzebne do obliczenia miesięcznej opłaty, którą należy 
podać w części D , zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.


