
 

 

UCHWAŁA Nr XL/22/2014 

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 

z dnia 17 marca 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto 

Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593), art. 40 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/8/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 1233) w części „Objaśnienia” pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi należną za dany miesiąc kalendarzowy, uiszcza się bez wezwania, raz 

na miesiąc, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

można jednorazowo uiszczać za okresy dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy, stanowiące jego 

wielokrotność, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Włocławek lub na rachunek dochodów Urzędu Miasta 

Włocławek. Nr rachunku bankowego oraz godziny otwarcia kas dostępne są w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, pod adresem www.bip.um.wlocl.pl.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek. 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. 

  

  Wiceprzewodniczący  

Rady Miasta 

Tadeusz Raczyński 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2014 r.

Poz. 1042



załącznik nr 1  

do uchwały nr XL/22/2014 

Rady Miasta Włocławek 

z dnia 17 marca 2014 r. 

 
……………………………………………………………………… 

Pieczęć nagłówkowa składającego deklarację 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA 

TERENIE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełnić komputerowo lub ręcznie wielkimi literami, 

kolorem czarnym lub granatowym 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) 
Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek, na których powstają odpady komunalne; 

współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inny podmiot władający nieruchomością. 
Termin składania: Do 15 maja 2013 r. dla pierwszej deklaracji składanej w 2013 roku. 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 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 w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
Miejsce składania: Urząd Miasta Włocławek 

Zielony Rynek 11/13 

87-800 Włocławek 

A.MIEJSCE SK Ł ADANIA DEKLARACJI 

 1. Nazwa i adres siedziby 

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK 

ZIELONY RYNEK 11/13 

87- 800 WŁOCŁAWEK 

B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 2. Okoliczno ś ci powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□1. pierwsza deklaracja (miesiąc – rok)  __ __ - __ __ __ __□2. zmiana stawki (miesiąc – rok) __ __ - __ __ __ __ 

□3. korekta danych (miesiąc – rok) __ __ - __ __ __ __ 

C.PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□1. właściciel  □2. użytkownik wieczysty 

□3. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□4. inne podmioty władające nieruchomością 

D.1 DANE SKŁADAJĄ CEGO DEKLARACJĘ 

* - dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego będącego osobą fizyczną 

D.1.A. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□1. osoba fizyczna □2. osoba prawna □3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości 

prawnej 

 5. Nazwa pełna */Nazwisko** 

 6. Nazwa skrócona* /Pierwsze imię, drugie imię** 

 7. NIP*/PESEL** 8. Imiona rodziców** 

 9. Pełnomocnik (w przypadku jego ustanowienia) 

D.1.B. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA** 

 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 
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 20. Adres do korespondencji 21. Adres e-mailowy (pole nieobowiązkowe) 

22. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe) 

 23. Rachunek bankowy (Podanie informacji o rachunku nie jest obowiązkowe. Na wskazany rachunek bankowy 

w szczególności będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty. Mo ż na poda ć jedynie taki rachunek, którego 

właścicielem lub współwłaścicielem jest składający deklarację) 

Posiadacz rachunku. 

 

 

 

 24. Pełna nazwa banku (oddziału, instytucji) 

 

 25. Numer konta 

 

E. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy obowiązkowo wypełnić)  

 

 RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 

(należy obowiązkowo wypełnić) 

26.  

□ ZABUDOWA JEDNORODZINNA
9) 

□ ZABUDOWA WIELOLOKALOWA
10)

 

 LICZBA OSÓB TWORZ Ą CYCH 

GOSPODARSTWO DOMOWE /W PRZYPADKU 

ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ LICZBA OSÓB 

TWORZ Ą CYCH WSZYSTKIE GOSPODARSTWA 

DOMOWE 

(należy obowiązkowo wypełnić, dane te są niezbędne 

do celów sprawozdawczych oraz określenia 

zapotrzebowania na pojemniki) 

27. 

 Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części 

E odpady komunalne zbierane będą w sposób 

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

28.  

□SELEKTYWNY
11) 

□NIESELEKTYWNY
12)

 

Należy poda ć adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne, 

a w przypadku posiadania większej liczby nieruchomości należy wypełnić nową deklarację. 

 GMINA MIASTO 

WŁOCŁAWEK 

29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 

 32. Numer ewidencyjny działki w rejestrze gruntów, numer księgi wieczystej 

 

E.1. ADRES PUNKTU WYWOZOWEGO 

Należy podać lokalizację pojemnika na odpady, jeśli jest inny ni ż adres nieruchomo ś ci podany w części D i E 

GMINA MIASTO 

WŁOCŁAWEK 

33. Ulica 34. Nr domu 35. Nr lokalu 

36. Numer ewidencyjny działki w rejestrze gruntów, numer księgi wieczystej 

Czy pojemnik na odpady jest wspólny dla kilku nieruchomości? (zaznaczyć 

właściwy kwadrat znakiem X): 

37.  

□ TAK 

□ NIE 

Jeśli pojemnik na odpady jest wspólny dla kilku nieruchomości należy wskazać 

podmioty, z którymi są one dzielone: 

38. 
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