
UCHWAŁA NR XXXV/738/13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 23 października 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.1)) art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 152, 
poz. 897) w zw. z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.2)) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Miasta Gdynia z dnia 27 lutego 2013r. nr XXVIII/593/13 w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą z dnia 
27 marca 2013r. nr XXIX/612/13 w ten sposób, że Załącznikowi nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie 
zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w §1 pozostają bez zmian. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Przewodniczący Rady Miasta:
S. Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2011 Nr 152 poz. 897, Dz. U. z 2012r. poz. 951, 
Dz. U. z 2013r. poz. 21,  poz. 228 i poz. 888.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645
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DEKLARACJA O WYSOKOSC| MTESTECZNEJ OpLATy
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ObiaSnienia dotvczace sposobu wvpetniania!eklaracii
1. Deklaracjq nalezy wypetnii czytelnie; komputerowo lub rgcznie, drukowanymi titerami.7. Obowiqzek zto2enia deklaracji spoczywa na kazdym faktycznie wtadajqcym nieruchonrofciq tub jej czqfciq

na kt6rej zamieszkujq mieszkafcy lub nieruchomoSci4 na kt6rej w- izqeci zamieszl<ujq, d W 
-ciqSci 

nle
zamieszkuj 4 mieszkaricy.

3. ObjaSnienie dotyczqce pLlnktu 8.1.2: lmiq i nazwisko podajq sktadajqcy dektaracjq bqdEcy osobami
fizycznymi. Petnq nazwg podajq sktadajqcy dektaracjg nie bqdqcy osobami'fizycznymi.

4. ObjaSnienie dotycz4ce punktu 8.1.3: W pozycji PESEL/Nlp/REGON:
a) osoby fizyczne nieprolvadzqce dziatatnoSci gospodarczej figuruj4ce w rejestrze pESEL wpisujq numer

PESEL;

b) osoby fizyczne nieprowadzEce dziatatno6ci gospodarczej i
dokumentu tozsamofci i jego rodzaj;

c) pozostate podmioty wpisujq numer Nlp tub REGON.
5' ObjaSnienie dotyczqce czgfci D.1: Sktadajqcy wypetnia odrqbnq dektaracjq dta kazdej nieruchomo$ci kt6rq

wtada.
6. Jezeli nieruchomo6i jest zabudowana budynkami wietotokalowymi, w kt6rych ustanowiono odrgbnq wtasno(i

tokati deklaracjq wypetniajq osoby sprawuj4ce zarz4d nieruchomoSciq wsp6tnA w rozumieniu przepis6w
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wtasno6ci tokati. Je2eli zarzEd nie zostat wybrany - dektaracjq wypetniajq
wtaSciciele poszczeg6[nych [okati.

7. ObjaSnienie dotyczqce punktu D.2.28: W przypadku gdy pojemniki znajduj4siq na terenie nieruchomoSci na
kt6rej powstajqodpady, wskazanej wczq6ci D.1, w poz.zg wystarczywpiiai,,b.l"

8. Obja6nienie dotyczqce purrktu D.4.33: SktadajEcy dektaracjq zaznaczajqw poz. D.4.33 odpowiedi,,TAK,,
jezeli na nieruchomofci ustawione sq pojemniki tub nieruchomoii jest wyposazona w worki do selektywnego
zbierania od padow obej mu iEcych w szczeg6tnof ci nastqpuiqce f rakcj e :

a) zmieszana
b) szkto,
c) papier i opakowania wielomateriatowe,
d) tworzywa sztuczne i metale,
a ww. frakcje zbierane sq w spos6b setektywny.

9. ObjaSnienie dotycz4ce czq6ci E.1 oraz E.2: Przez gospodarstwo domowe nate2y ro;rumiei gospodarstwo
prowadzone przez osobq samodzielnie zajmujqcq tokat atbo gospodarstwo prowadz:one priez'tq: osoog
wsp6tnie z mat2onkiem i innymi osobami stale z ni4 zamieszkujqcymi i gospodarujqcymri, kt6re swoje prawa
do zamieszkiwania w lokalu wywodzq z prawa tej osoby.

10. Obja6nienie dotyczqce czeici E.1 oraz E.2: Powierzchniq tokatu mieszkatnego ustiala siq na zasadach
okre(tonych w ustawie z clnia 12.01.1991r. o podatkach i optatach tokatnych. przez powierzchniq [okalu
mieszkatnego nalezy rozumiei powierzchniq wszystkich pomieszczeri znajdujqcych siq w toliatu, w
szczeg6tnoici: pokoi, kuchnri, spizarni, przedpokoi, atk6w, holi, korytarzy,lazienel tiar, innych pomieszcze6
stuzqcych mieszkalnym potrzebom lokator6w, bez wzglqdu na ich przeznaczenie i sfos6b uzywania.
Powierzchniq mierzy sig po wewnetrznej dtugofci Scian na wszystkich kondygnacjach, z wyjqtkiem
powierzchni ktatek schodowych oraz szybow d2wigowych; za kondygnacjq uwaza- iiq sutereny i [oOOaszamieszkalne, przy czym powierzchniq pomieszczeri tub ich czq6ci oraz czesc kondygnacji o wysoko(ci w
Swiette od 1,40 m do 2,20 m zaticza siq do powierzchni uzytkowej budynku w 50%, i 1"Ieli wyiokoSi jest
mniejsza ni2 1,40 m, powierzchniq tq pomija siq. Do powierzchni tokatu mieszkatnlgo nie zalicza sig
pomieszczen przynaleznych w szczeg6tno6ci: garazy, piwnic, kom6rek tokatorskich, J tak2e batkon6w,
taras6w i togii.
ObjaSnienie dotyczqce punk:tu E.3.60: Wypetnii tytko w przypadku ztozenia zatqcznika A do dektaracji.
ObjaSnienie dotyczqce punk.tu G.65.3: W przypadku zto2enia'dektaracji prrer p"tnomocnika do dektaracji
nale2y dotqczyi odpowiednie petnomocnictwo.

nie posiadajAce numeru PESEL wpisuj4 numer

11.
12.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/738/13

Rady Miasta Gdyni

z dnia 23 października 2013 r.
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tak2e wspotwtaiciciel, u2ytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadajqca nleruch-omo6ci w
zarz4dzie lub u2ytkowaniu, a takze inny podmiot wtadajqcy nieruchomojcia

Termin sktadania: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruihoriro6ci pierwszegomieszkarica lub
w terminie 14 dni od dnia wystipienia zmiany danych w zto2onej dektaracji, bgdqcych podstawq ustalenia nale2nej
optaty za gospodarowanie odpadami komunalnvmi lub

prawna: art. 6n ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystoici w gminach (t.j.rvs>LqwqPf qwrrq. drr. Qrru)1. I rzusldwyoulrzymanluCZyStOSCllpOfZqdKUWgmlnaCh (t.j. D2,U.391 ,20122e2m.)Skladajqcy: wtafcicietnieruchomo6ciwrozumieniu art.2ust.1 pki4ustawyoutrzymaniu czystoscii pozqdkuwgminach, tj.

w terminje 14 dni od dnia powstania na nieruchomoici

A. ORGAN, DO KTOREGO SKI-ADANA JEST DEKLARACJA

Prezydent Miasta Gdyni
A[. Marszatka Pitsudskieso 52 I 54
81-382 Gdynia

8.3 ADRES DO KORESPONDENCJI

c. u zAsAD N lA J ACE ZLOZEN I E DEKLARACJT
2'1 . Okolicznoici
! 1. pierwsza dekl.aracja o wysokoSci optaty | 2. zmiana, danych w dekl.aracji; data zaistnienia zmiany:rt m ilttj

13. Kraj

17. Utica

Numer nieruchomoici/ '1 9. Numer lokatu 20. Kod poc;ztowy

B. DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJE

B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE
'l . Sktadajqcy dektaracjq (zaznaczyc wtaiciwq t<ratXg
[ 1 . osoba f izyczna ] 2. zarzqdzajqcy wsp6tnotq mieszkaniowq ! 3. zarzqd sp6tdzietni mieszkaniowej

! 4. inny, podac jaki.

. Nazwisko, imie/ Nazwa

B. 2 ADRES ZAMIESZKAN IA/SIEDZIBY

Numer nieruchomosci/domu 10. Numer lokatu 1 1. Kod pocztowy

1 2. N u mer/y dziatki / dzi atek (wypetnii r etAlr nGiuch-omogzl@

(wypetnii tytko w przypadku kiedy jest inny ni2 w poz. B.2l)

D. DANE DOTYCZACE NIERUCN-IOMOSCI, NA KTOREJ POWSTAJA ODPADY

D.1 ADRES NIERUCHOMOSCI

24. Utica

25. Numer nieruchomo6ci/domu

2/4
Id: 2BDC4F5D-FA0B-48E6-8665-362AA40D4568. Podpisany Strona 2



27.Numer/ydziatki/dziatek(wypetniciezetinieruthomoF

D.2 Mf EJSCE GROMADZENIA ODPADOW

Adres Iub opis miejsca tokatizacji pojemnik6w Numer/y dziatki /dziatek

D.3 DANE IDENTYFIKACYJNE

30. Rodzaj nieruchomoSci
[ 1. nieruchomoic na kt6rej znajdujq sig 4 tokate tub mniej

n 2, nieruchomo(i na kt6rej znajdujq sig wiqcej ni2 4 tokate

,,. 
Y,"^11.,.19\?tlrul\1t=9na y,po1. 30 jest-ieru-homoft- *t na r-_t6re1 zamieszkula
mieszkancy, a w czq(ci na kt6rej nie zamieszkujq mieszkarlcy, a powstajq na niej odpady komunatne! rAK tr Nie

Sktaclaiqcy deklaracjq, ktory;zaznaczyl krotkg TAK w poz. i, a nie korzysta ze zwolnienia o ktorym mowe w poz. 32,
zobowiqzany jest do wypetnienia zatqcznika A do deklaracii.
32. Nieruchomosc zaznacT.ona w poz. 30 s waty-naay rrtfiastt CAVni w

sprawie wyboru metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunatnymi oraz ustarlenia stawek tej optityn rAK l-l Nrr
D.4 OSWIADCZENIE

ieranie odpadow na nieruc i odbywa siq w SELEKTYWNY zgodnie z Regutaminem utrzymania czysto(ci-
na terenie miasta Gdyni

TAK NIE

E. oswlADczENtE o wYsoKc)Sct opLATy zA GospoDARowANlE oDpADAMt KoMUNALN\xAI --
9:l:,^l:1.::y -tY*S-,jo.1y.!!y 

ito(ci gospodarstw domowych. dta kt6rych sktadana jesr dektarracja oraz stawki optaty
ustalonej uchwatq Rady Miasta Gdyni podjqtej na podstaw'ie art. 6k ustawy o utrzymaniur ciystoici i porzEdku z
uwzglgdnieniem oSwiadczenia zawartego w poz. 33 dektaracji

ICZENIE W I OPLATY DLA N
KOMUNALNYCH ODBYWA SIE W SPOSOB SELEKTYWNY

w poz. 33 dektaracii
34. t-iczba gospodarstw domowych

37. L-iczba gospodarstw domowych

zajmujqcych lokate mieszkatne o
powierzchni nie przekraczajqcej 45 m,

zajmujqcych lokate rnieszkalne o
powierzchni przekraczajqcej 45 m2
jednak nie wiqkszej niz 60 m?

40. L.iczba gospodarstw domowych
zajmujqcych lokate rnieszkatne o
powierzchni przekraczajqcej 60 m2
jednak nie wiqkszej ni2 80 m2

35. Stawka optaty od
gospodarstwa domowego

17 zl

36. Wysol<o5i miesigczne

. Stawka optaty
gospodarstwa domowego

28 zl

39. WysokoSi miesigcznej optaty

41. Stawka optaty od
gospodarstwa domowego

32 zt

42. Wysoko5i miesigcznej oplaty

zajmujqcych lokale rnieszkalne
powierzchni przekraczajqcej 80 m,

44. Stawka optaty od
gospodarstwa domowego

39 zt

46. SUMA po2,36,39,42i

E.Z OBLICZENIE W i OPLATY DLA NIERUC I NA TERENIE K
KOMUNALNYCH NIE ODBYWA SIE W SPOSOB SELEKTYWNY

(z uwzgtgdnieniem oiwiadczr:nia zawarteqo w poz. 33 dektaracii)
48. Stawka optaty od

gosprodarstwa domowego

25 zt

miesigcznej oplatyLiczba gospodarstw domowych
zajmujqcych tokate mieszkalne o
powierzchni n'ie przekraczajqcej 45 m,
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jednak nie j niz 6Cl m2

53. Liczba
zajmujqcych lokate mieszkatne
powierzchni przekraczajqcej 60

,jednak nie wiqkszej ni2 8Ct m2

Liczba gospodarstw domowych
zajmujqcych lokate mieszkatne o
powieachni przekraczajqcej 80 m2

F. DANE DO KONTAKTU (pola nieobowiqzkowe)

64. Wyra2am zgodg na otr:zymywanie
poz.63

52. Wysoko5c

twem adresu poczty etektrrcnicznei wymienionego w

FN Liczba gospodarstw domowych
zajmujqcych
powierzchni

tokate mieszkatne o
przekracza jqcej 45 m2

o
m2

Pouczenie:
1) W przypadku niewykonania w c,ato6ci tub w 

-czq-6ci 
zadektarowanego zobowiqzania, niniejsza dektaracja stanowi podstawe

do wystawienia tytutu wykonawczego (art. 3a S 1 i 2 - ustawy z dnia lT czerwca lg66 r.'o postqpo,waniu egzekucyjnym w
administracji - tekst jedn. Dz. Ll.22012 r., poz. 101 5 ze zm.).

51. Stawka optaty od
gospodarstwa domowego

54. Stawka optaty od
gospodarstwa domowego

55. Wysoko5i miesigcznej optaty

57. Stawka optaty od
gospodarstwa domowego

miesigcznej oplaty

59. SUM/, poz. 49,52, 55 i 58

E.3 WYSOKOSC OPLATY DLA CZ I NIERUCHOMOSCI NA KTOREJ NIE
zAMt ESZKUJA Mt ESZKANCY, A POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE

KWO-|A z poz. 31 lub 59
zalqcznika A do deklaracji

MIESTECZNEJ OPLATY 61. SUMA poz. 46 lub 59 oraz 60

62. Nr tet/fax 63. Adres e-mail

i. INFORMACJA O ZALACZNIKACH

1. Zatqcznik A

2. Kopia umowy na odbieranie odpad6w komunatnych

3. Petnomocnictwo

f] TAK

n TAK

n rAK

E NrE

fJ NtE

n NrE

F POpPrS SKLADAJACEGO DEKLARACJE / OSOBY REPREZENTUJACEJ

66. lmig 67. Nazwisko

6E. Data wypetnienia 69. Podpis sktadajqcego dektaracjg / osoby reprezentt4qcej

ta wptywu do organu

72. Podpis i pieczqi przyjmujqcego
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Zalqcznik A
do deklaracji o wysofroSci miesiqcznej oplaty za gospodarowanie odpadami komr.rnalnynni

Wypetniany w przypadku sktadania dektaracji dla nieruchomo(ci, kt6ra w czqfci stanowi
nieruchomo6i na ktirrej nie zamieszkujq mieszl<afcy, a powstaj4 na niej odpad-y 6omunalne.

PESELiNIPrt-r /REGON

Optata stanowi sumg iloczyn6w iloici pojemnik6w o okreStonej pojemnoici z odpadami powstajacymi na nieruchomo(ci
kt6ra w czgici stanowi nieruchomofi na kt6rej nie zamieszkujq'mieszkaricy, a powstajq'na niej o<ipaCy komunatne oraz
stawki optaty dta pojemnik6w ollre6tonej pojemnoici ustatonej uchwat4 RadyMiasta Cdyni pod;etei'na podstawie art. 6k
ustawy o utrzymaniu czystoki i porzadku z uwzglgdnieniem o6wiadczenia zawartego w pbz.'33 dektilracij.

O WYSOKOSCI OPLATY ZA ANIE ODPADAA,II KOMUNALNYMI

oBLlczENlE wYsoKoScl OPLATY DLA NlERUcHoMoSct NA TERENTE KToREJ z:BtoRKA oDpADow
KOMUNALNYCH OpByWA StE W SPOSOB SELEKTYWNY.
(z uwzetednieniem oSwiadczenia w poz.33 dektaracii

zba oproznien pojemni
pojemnoSci do 60 titr6w

10. Liczba opr62nieri pojemrrik6w o
pojemnoSci od 241 titr6w do 360
Iit16w

13. Liczba opr62nielr pojemrrik6w o
pojemnoSci od 361 litr6w do 1100
Litrow

[]
t-icz@rik6w o
pojemnoSci od 61 titr6w do 120 titr6w[T

2. Stawka optaty
pojemnika

6zl

3. WysokoS(: miesigcznej

5. Stawka optaty od
pojemnika

7zl

6. WysokoSd miesigcznej oolaty

tawka optaty od
pojemnikit

13 zl

9. Wysoko5i miesiqcznej v

zl
11. Stawka optaty od

pojemnika

2O zl

14. Stawka optaty od
pojemnika

60 zl

15. Wysokoii miesigcznej optaty

16. Liczba opro
pojemnoSci od 1101 titr6w do 2200
Iitr15w

17. Stawka optaty od
pojemnika

1',lO zl

18. WysokoSi miesigcznej

19. Liczba opr6znieri pojemnik6w o
pojemno6ci od 2201 titr6w do 3000

20. Stawka optaty od
pojemniker

1tt0 zt

miesigcznej oplaty

zt

pojr:mnoSci od 5001 titr6w do 7000
lit16w

22. Licz.ba opr62nieri pojemnik6w o
pojemno5ci od 3001 titr6w do 5000

25. Liczba opro pojemn'ikow o

23. Stawka optaty od
pojemnika

300 zl

pojemnika

4'10 zl

26. Stawka ootatv od

28. Liczba opr6znieri pojemnik6w o
pojemnoSci przekraczajqcej 7000
titrirw

29. Stawka optaty od
pojemnika

500 zt

WysokoSi miesigcznej optaty

31. SUMA poz,, 3, 6,9, IZJSJA,
21,24,27',i30
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OBLICZENIE WYSOKOSCI OPI-ATY DLA NIERUCHOMOSCI
KOMUNALNYCH NIE ODBYWA StE W SPOSOB SELEKTYWNY.

NA TERENIE KTOREJ

z uwzgtednieniem oiwiadczenia zawarteqo w
oproznien pojemni

pojemno(ci do 60 titr6w pojemnika

12 zl

34. Wysoko5<l miesiqcznej optaty

35. Liczba opr6znieri pojem
pojemnoici od 61 titr6w do 120 titr6w

36. Stawka optaty od 37. WysokoS<l miesiqcznej optaty

zl
40. Wysoko5d miesiqcznej optatyLiczba opr62nieri pojemnik6w o

pojemnoSci od 121 titr6w do 240
titrow

39. Stawka optaty oo
pojemnika

33 zl
41. Liczba opr62nieri pojemnik6w o

pojemno:ici od 241 titr6w do 360
Iitr6w

42. Stawka optaty od
pojemnika

50 zl

43. WysokoSd miesiEcznej oplaty

44. Liczba opr6znieri pojemnik6w o
pojemnoSci od 361 titr6w do 1100
titrow

45. Stawka optaty
pojemnika

100 zl

46. Wysoko5d: miesigcznej optaty

47. Liczba opr62nieri pojemnik6w o
pojemnoSci od 1101 titr6w do 2200
titrow

48. Stawka optaty 49. Wysoko3i mies

50. Liczba opr62nieri pojemnik6w o
pojemnosci od 2201 titr6w do 3000
Iitr6w

51. Stawka optaty od
pojemnika

300 zt

52. Wysokofi miesiqcznej optaty

53. Liczba opr62nieri pojemrrik6w o
pojemnosci od 3001 titr6w do 5000

54. Stawka optaty od
pojemnika

500 zt

Wysoko5i miesigcznej oplaty

56. Liczba opr62nieri pojemnrik6w o
pojemnoSci od 5001 titr6w do 7000
tit16w

57. Stawka optaty od
pojemnika

8. Wysoko3i miesiqcznej optaty

59. Liczba opr62nieri pojemnik6w o
pojemnoici przekraczajqce,j 7000
titrow

60. Stawka optaty od
pojemnik;r

800 zl

61. Wysoko6i miesigcznej optaty

62. SUMA poz, 34, 37, 4A, 43, 46,
49, 52,5:t, 5g i 61

B. PODPIS SKLADAJACEGO DEKLARACJE / OSOBY REPREZENTUJACEJ

66. Podpis sktadajqcego dektaracjq
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