
Uchwała XII/118/15 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 26 listopada 2015 roku 
 

w  sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o 

terminie i miejscu składania deklaracji  
 

 
Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ oraz art. 6n ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    /Dz. U. z 
2013 r. Poz. 1399 z późn. zm./, Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 
 

§  1 
 

Określa się następujące wzory formularzy opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanych przez właściciela nieruchomości zamieszkałych: 
1)Załącznik Nr 1 – DO-1.2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
2)Załącznik Nr 2 – DO-1I.2 Informacja o pozostałych osobach zobowiązanych do 
złożenia deklaracji – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 

§  2 
 

Określa się następujący wzór formularza opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składany przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne: 
1)Załącznik Nr 3 – DON-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne. 
 

§  3 
 

Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w 
terminie: 
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 
2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawartych w złożonej uprzednio 
deklaracji. 

§  4 
1. Deklarację, o której mowa w § 2, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć  
w terminie: 
1) 14dni od dnia powstania na nieruchomości niezamieszkałej pierwszych odpadów 
komunalnych; 
2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, zawartych w złożonej 
uprzednio deklaracji. 



2. Pierwszą deklarację dla nieruchomości, o której mowa w § 2, właściciele 
nieruchomości zobowiązani są złożyć  do dnia 1 lutego 2016 r.  
 

§  5 
 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 
składać w Urzędzie Miejskim w Turku osobiście, przesyłać pocztą lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub 
obrazu deklaracji na adres bok@miastoturek.pl, w obu przypadkach załącznik musi 
być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym. 

 
§  6 

 
Traci moc uchwała Nr XXIII/199/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 6 grudnia 2012 r. w  
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji(Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. 2013.298) 

 
§  7 

 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta Turku. 
 

§  8 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  
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Uzasadnienie 
do Uchwały XII/118/15 

Rady Miejskiej Turku 
z dnia 26 listopada 2015 roku 

 
 

w  sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o 

terminie i miejscu składania deklaracji  
 

W dniu 17 września 2015 roku Rada Miejska Turku uchwałą Nr X/81/15 postanowiła 
o odbieraniu, począwszy od 1 marca 2016 roku, odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Na mocy tej uchwały w 
dotychczas obowiązujący system odbioru odpadów komunalnych włączone zostały 
nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne, czyli 
wszystkie podmioty gospodarcze, np. lokale handlowo-usługowe, gastronomiczne, 
biura, przychodnie itd. 
 
Uchwała, której podstawą jest art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 r. Poz. 1399 z późn. zm./, 
ma na celu uwzględnienie konieczności zapewnienia prawidłowego obliczania 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana przez właścicieli 
nieruchomości. 
 
Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, 
iż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  
Niniejsza uchwała zawiera również informację o terminach i miejscu składania 
deklaracji.   
 
Podjęcie niniejszej uchwały ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż: 
- brak złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji albo wystąpienie 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji stanowi podstawę 
wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji 
administracyjnej,   
- złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja w przypadku nie wnoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego. 
 


