
UCHWAŁA NR IX/78/15
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, a położonych na terenie Gminy Topólka

Na podstawie art. art. 18 ust.2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 , poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,  stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Gminy Topólka  lub;

2) przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka lub;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Topólka na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej jako 
załącznik  w pliku o formacie PDF.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:

1) 14 dni od daty nabycia prawa do nieruchomości o których mowa w § 1;

2) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych przedstawionych w deklaracji.

§ 3. Na podstawie niniejszej uchwały właściciele nieruchomości, o których mowa w §1 zobowiązani są złożyć 
pierwszą deklarację w terminie do dnia 31 marca 2016r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Topólka

Stanisław Borkowski
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1. Nr dokumentu 2. Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/78 /15 Rady Gminy Topólka z dnia 27.11.2015r. w sprawi e określenia wzoru deklaracji o 
wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk ładaj przez wła ścicieli nieruchomo ści, na których  
znajduj ą się domki letniskowe lub innych nieruchomo ści wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez cz ęść roku, a poło żonych na terenie Gminy Topólka. 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

SKŁADANA PRZEZ WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJ Ą SIĘ DOMKI 

LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMO ŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). 
 

Składający: 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także          
innych podmiotów władających nieruchomością, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe położonych na terenie gminy Topólka. 

Miejsce składania: URZĄD GMINY TOPÓLKA, TOPÓLKA 22, 87-875 TOPÓLKA 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 WÓJT  GMINY  TOPÓLKA 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  3. Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek zło żenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� 1. Pierwsza deklaracja  ............……… � 2. Zmiana danych w deklaracji od (data) ...........…………… 

� 3.  Korekta deklaracji     ….................   

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

�1. właściciel, użytkownik lub posiadacz  � 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

    DANE IDENTYFIKACYJNE   
 5. Rodzaj wła ściciela nieruchomo ści (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 6. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi ę, drugie imi ę ** 

 8. Identyfikator REGON (jeżeli obowiązuje 
składającego deklarację) 

 

9. Numer PESEL ** 10. NIP (jeżeli obowiązuje składającego deklarację) 
 

 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 
 

 
 

12. Imię ojca 13. Imię matki  

   ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat  

 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

 21. Miejscowo ść 22. Kod pocztowy 23. Poczta 

 24. Nr telefonu 25. Adres e-mail 
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E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 

  POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

26. ADRES NIERUCHOMOSCI (obręb i numer działki) 

  TYTUŁ PRAWNY  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

27. Rodzaj własno ści 

    � własność          �  współwłasność 

 

                � użytkowanie         �  inne 
                    wieczyste 

  29. Rodzaj u żytkowania  30. Rodzaj posiadania zale żnego  

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW 

 

28. odpady odbierane s ą w sposób  

SELEKTYWNY    ZMIESZANY  
 

 �     � 

G. OŚWIADCZENIA O LICZBIE POSIADANYCH NIERUCHOMO ŚCI  

 29. Liczba domków letniskowych  …...................... ....................... 

 
 

30.Liczba nieruchomo ści wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynk owe  …........................................ 

 
   

H. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOM UNALNYMI  

  

 
31.Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowani e odpadami komunalnymi dla nieruchomo ści, na których znajduj ą się domki letniskowe 

lub innych nieruchomo ści wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkow e (zgodnie ze sposobem zbierania okre ślonym w pkt. F.)   -   

I. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY                                                                            
 32.Kwota rocznej opłaty  ( iloczyn poz.29x31 lub 30x31 lub suma 29x31 i 30x3 1) 

 

33. 
 
 
 
 
   …………………………zł 

J. OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJ ĄCEJ DEKLARACJ Ę 
 

          34.Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane s ą zgodne ze stanem faktycznym. 
         35.Oświadczam, że działaj ąc w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1, p kt 1 i art 27, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpn ia 1997r  
         o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2014 r, , poz.1182 z pó źn. zm.) wyra żam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych,  
         a w przypadku zaistnienia takiej konieczno ści – podania ich do publicznej wiadomo ści przez Wójta Gminy Topólka, w zakresie oznaczonym  
         w zło żonej deklaracji i zał ączonych dokumentach.    
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K. PODPIS WŁASCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ WŁAŚCICIELA 

 
 36. Imię 37. Nazwisko 

 38. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

 

39. Podpis (piecz ęć) właściciela lub osoby władaj ącej nieruchomo ścią/ osoby 
reprezentuj ącej  
 

 
L. ADNOTACJE ORGANU 

 40. Uwagi organu  

 43. Data (dzień - miesiąc - rok) 44. Podpis przyjmuj ącego formularz   
 

 Pouczenie 
 

Niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z prze pisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o post ępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 
z późn. zm). 
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UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach ( Dz.U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) na radzie gminy spoczywa obowiązek
określenia w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe. Uchwała ma na celu uwzględnienie konieczności zapewnienia
prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęcie uchwały jest bardzo ważne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami, gdyż złożona przez właściciela deklaracja w przypadku
niewnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi podstawę wszczęcia
postępowania egzekucyjnego.
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