
UCHWAŁA NR XXI/191/2013

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 20 marca 2013 r.

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

składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art.6n ust.1 i 6m ust.3 i ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz.391, zm.: Dz.U. z 2012 r. poz.951 i z 2013 r. poz.21 

i poz.228) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 

właściciela nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Określa się, iż pierwszą deklarację, o której mowa w ust. 1 i 2, właściciel nieruchomości obowiązany jest 

złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku, a także w terminie 14 dni 

od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub 

zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie 

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

właściciela nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz.365). 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Janusz Kozłowski
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA  
PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  NA OBSZARZE MIASTA i GMINY SKĘPE 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) 
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają 

odpady komunalne, położonych na terenie Miasta i Gminy SKĘPE 
 

Termin składania: 
Pierwsza deklaracja składana do 30 kwietnia  2013 r., a także  

w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości, 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

 

Nazwa i adres siedziby organu 

właściwego do złożenia deklaracji: 

 

 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY SKĘPE 
 

ul. Kościelna 2, 87 – 630 Skępe  

 

 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. 

 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI      
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

 

            

                     pierwsza deklaracja 

 

                                            - data zaistnienia zmian:      
       zmiana danych                                            ___________-_________________________-______________ 
                                                                                                            dzień                   miesiąc                      rok   

 krótkie uzasadnienie: 
 

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI  (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne) 

 

 

Skępe     87 - 630  -  _______________________ - ____________________________ - _________ - _______ 
gmina       kod pocztowy                   miejscowość                                          ulica                                           nr domu        nr lokalu         
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (odpowiednie pole zaznaczyć znakiem „X”) 

 

         

                właściciel                                         
 

               współwłaściciel                                   
 

                użytkownik wieczysty 
 

                 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

       

                  inny podmiot władający nieruchomością                                 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  Rodzaj składającego deklarację (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 

         

                       osoba fizyczna                                                       osoba prawna                                   jednostka organizacyjna nieposiadająca  
                                                                                                                                                            osobowości prawnej 

                 

                                                                                                      

_____________________________________________ 

imię  i  nazwisko (dotyczy osób fizycznych) 

 

 

____________________________________________ ________________________________________________________________   
adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż                                               Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

                                         adres  nieruchomości)                                                                                              nieposiadających osobowości prawnej) 

  

Telefony kontaktowe                                                                                                              Adres e-mail                                                                                       
 (nieobowiązkowo)                    ……………………………….              …………………………………                                        (nieobowiązkowo)    ……………………………………………………………… 

                                                   komórka                               stacjonarny                                                                                                  
 

 

E.  OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI „B” NINIEJSZEJ DEKLARACJI  
                                                     (odpowiednie pole zaznaczyć znakiem „X”) 
 

 

       

TAK  gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą  
 

NIE gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą  

 

              na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone z powierzchni ….......... m2 poprzez kompostowanie 

                lub 

               zbieram odpady zielone z powierzchni ….......... m2 gromadząc je w workach ….... szt. w miesiącach od …..……...… do …………………… 
 

 

 

F.  DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i MIESZANYCH (dwufunkcyjnych) z CZĘŚCI MIESZKALNEJ 
 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części „B” zamieszkuje ………………… osoba/y /ób.                             
                                       (należy podać liczbę mieszkańców) 

 

 
  

 

 
  

   

 

 

    

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/191/2013  

Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r. 
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G. MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA JEDNEGO MIESZKAŃCA     
(określona została w odrębnej uchwale Rady Miejskiej  w Skępem w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty)                                                                                

    a)                         a1) za 1 osobę = 8,00 zł od osoby                          b)                           b1)  za 1 osobę = 14,00 zł od osoby 

                 a2) za 2 osobę = 6,00 zł od osoby                                                        b2)  za 2 osobę = 10,00 zł od osoby 

                                                                             a3) za 3, 4 i 5 osobę = po 4,00 zł od osoby                                       b3)  za 3, 4 i 5 osobę = po 6,00 zł od osoby 

     a4) za 6 każdą następną osobę = po 2,00 zł od osoby               b4)  za 6, 7 i 8 osobę = po 4,00 zł od osoby 

 a5) za 9 i każdą następną osobę = po 1,00 zł od osoby        b5)  za 9 i każdą następną osobę = po 2,00 zł od osoby
               

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY  MIESIĘCZNEJ    (dotyczy nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH   i nieruchomości MIESZANYCH z CZĘŚCI MIESZKALNEJ)  

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ 

 a1) 1 osoba = 8,00 zł                                                                b1) 1 osoba = 14,00 zł               

 a2) 2 osoby = 14,00 zł                                                                  b2) 2 osoby = 24,00 zł 

 a3) 3 osoby = 18,00 zł                                                          b 3) 3 osoby = 30,00 zł 

 a4) 4 osoby = 22,00 zł                                                          b4)  4 osoby = 36,00 zł 

 a5) 5 osób   = 26,00 zł                                                             b5)  5 osób   = 42,00 zł 

 a6) 6 osób   = 28,00 zł                                                             b6)  6 osób  = 46,00 zł 

 a7) 7 osób   = 30,00 zł                                                             b7)  7 osób   = 50,00 zł 

 a8) 8 osób   = 32,00 zł                                                             b8)  8 osób  = 54,00 zł 

 a9) 9 osób   = 33,00 zł                                                   b9)  9 osób  = 56,00 zł 

 a10) 10 osób = 34,00 zł                                                 b10) 10 osób  = 58,00 zł 

                                                                                                                                          (liczba  osób        =     wysokość    opłaty    miesięcznej) 
 

LICZBA OSÓB  
 

KWOTA 
 

                              .......................        
                     ..........................     zł 

 

I. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  

z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Skępem danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/. 
 

_____________________________________                                                     _______________________________________________________ 
          (miejscowość, data)                                                                                                                        (czytelny podpis składającego deklarację)   
 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 

 

 

 

Pouczenie: 

1.   Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest obowiązany dołączyć kopię ww. umowy do pierwszej 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

2.  W przypadku nie płacenia w określonych ustawowo terminach kwoty wpłaty z działu H, niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 229, poz. 1954 z poźn. zm.).  
 

 3.  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość (poz. z działu F deklaracji) oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poz. a) lub b) z działu G deklaracji) 

ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Skępem, odrębnie dla: 
-   odpadów zbieranych w sposób selektywny (poz. a), 
-   odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszanych) (poz. b). 

 

4.   W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Skępem w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,  albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,  
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią 
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
 

5.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania do 28 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie z odrębną 
Uchwałą Rady Miejskiej w Skępem w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi). 
  

6.  Sposób zbierania odpadów podlegał będzie bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy 
organ w drodze decyzji naliczy opłatę za nieselektywne zbieranie i oddawanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.  
 

7. Dane zawarte w deklaracji (w szczególności o podanej liczbie mieszkańców) będą weryfikowane na podstawie danych dostępnych w Urzędzie Miasta  i Gminy 

w Skępem.   
 

Objaśnienia: 
* selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie odpadów komunalnych w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie  Miasta i Gminy 
Skępe. 
 

** stawka ustalona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Skępem w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skępe. W szczególności w oddzielnych pojemnikach lub workach gromadzi się poszczególne 
rodzaje odpadów, z podziałem na: 

 

      1) papier i tekturę;    2) metale;    3) tworzywa sztuczne;   4) opakowania wielomateriałowe;   5) szkło;     
       6) odpady komunalne   ulegające biodegradacji;   7) odpady zielone; 
 

Odpady wymienione w pkt. 1- 4 mogą być zbierane łącznie jako ODPADY SUCHE; 

Odpady wymienione w pkt. 6 - 7mogą być zbierane łącznie jako BIOODPADY; 

Odpady pozostałe po segregacji mogą być gromadzone jako odpady zmieszane w oddzielnych pojemnikach.  

                

                                                                           

8,00  zł 
                            

                                      
14,00  zł
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA  
PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  NA OBSZARZE MIASTA i GMINY SKĘPE 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) 
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają 

odpady komunalne, położonych na terenie Miasta i Gminy SKĘPE 
 

Termin składania: 
Pierwsza deklaracja składana do 30 kwietnia  2013 r., a także  

w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości, 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

 

Nazwa i adres siedziby organu 

właściwego do złożenia deklaracji: 

 

 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY SKĘPE 
 

ul. Kościelna 2, 87 – 630 Skępe  

 

 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. 

 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI      
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

 

            

                     pierwsza deklaracja 

 

                                            - data zaistnienia zmian:      
       zmiana danych                                            ___________-_________________________-______________ 
                                                                                                            dzień                   miesiąc                      rok   

 krótkie uzasadnienie: 
 

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI  (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne) 

 

 

Skępe     87 - 630  -  _______________________ - ____________________________ - _________ - _______ 
gmina       kod pocztowy                   miejscowość                                          ulica                                           nr domu        nr lokalu         
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (odpowiednie pole zaznaczyć znakiem „X”) 

 

         

                właściciel                                         
 

               współwłaściciel                                   
 

                użytkownik wieczysty 
 

                 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

       

                  inny podmiot władający nieruchomością                                 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  Rodzaj składającego deklarację (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 

         

   osoba prawna                                                       jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

                 

                                                                                                      
 

 

 

 

____________________________________________ ________________________________________________________________   
adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż                                               Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

                                         adres  nieruchomości)                                                                                              nieposiadających osobowości prawnej) 

  

Telefony kontaktowe                                                                                                              Adres e-mail                                                                                       
 (nieobowiązkowo)                    ……………………………….              …………………………………                                        (nieobowiązkowo)    ……………………………………………………………… 

                                                   komórka                               stacjonarny                                                                                                  
 

 

E.  OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI „B” NINIEJSZEJ DEKLARACJI  
                                                     (odpowiednie pole zaznaczyć znakiem „X”) 
 

 

       

TAK  gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą  
 

NIE gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą  

 

              na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone z powierzchni ….......... m2 poprzez kompostowanie 

                lub 

               zbieram odpady zielone z powierzchni ….......... m2 gromadząc je w workach ….... szt. w miesiącach od …..……...… do …………………… 
 

 

 

F.  DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i MIESZANYCH (dwufunkcyjnych) z CZĘŚCI MIESZKALNEJ 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części „B” zamieszkuje ………………… osoba/y /ób.                             
                                       (należy podać liczbę mieszkańców) 

Wykaz nieruchomości lokalowych z podaną ilością zamieszkujących osób stanowi załącznik do deklaracji. 
 

 

 

 
  

 

 
  

   

 

 

   

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/191/2013  

Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r. 
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G. MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA JEDNEGO MIESZKAŃCA   W ZABUDOWIE WIELOLOKALOWEJ  
(określona została w odrębnej uchwale Rady Miejskiej  w Skępem w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty)                                                                                

a)                                       a1)  za 1 osobę =   7,00 zł od osoby                 b)                                       b1)  za 1 osobę = 13,00 zł od osoby 

                    a2)  za 2 osobę =  5,00 zł od osoby                                                              b2)  za 2 osobę = 9,00 zł od osoby 

                                                                                  a3)  za 3, 4 i 5 osobę = po 4,00 zł od osoby                                               b3)  za 3, 4 i 5 osobę = po 5,00 zł od osoby 

                   a4)  za 6 i każdą następną osobę = po 1,00 zł od osoby                            b4) za 6 i każdą następną osobę = po 2,00 zł od osoby 

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY  MIESIĘCZNEJ    (dotyczy nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH   i nieruchomości MIESZANYCH z CZĘŚCI MIESZKALNEJ)  

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ 

                                a1)  1 osoba  =   7,00 zł                                                                            b1)   1 osoba  = 13,00 zł               

                                a2)  2 osoby = 12,00 zł                                                                             b2)   2 osoby  = 22,00 zł 

                                a3)  3 osoby = 16,00 zł                                                                       b 3)  3 osoby  = 27,00 zł 

                                a4)  4 osoby = 20,00 zł                                                                     b4)   4 osoby  = 32,00 zł 

                                a5)  5 osób   = 24,00 zł                                                                              b5)   5 osób    = 37,00 zł 

                                a6)  6 osób   = 25,00 zł                                                                              b6)   6 osób    = 39,00 zł 

                                a7)  7 osób   = 26,00 zł                                                                              b7)   7 osób    = 41,00 zł 

                                a8)  8 osób   = 27,00 zł                                                                              b8)   8 osób    = 43,00 zł 

                                                                                                                                          (liczba  osób        =     wysokość    opłaty    miesięcznej) 
 

LICZBA OSÓB  
 

KWOTA 
 

                              .......................        
                     ..........................     zł 

 

I. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  

z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Skępem danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia 

postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/. 
 

_____________________________________                                                     _______________________________________________________ 
          (miejscowość, data)                                                                                                                        (czytelny podpis składającego deklarację)   
 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

1.   Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest obowiązany dołączyć kopię ww. umowy  do pierwszej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 

2.  W przypadku nie płacenia w określonych ustawowo terminach kwoty wpłaty z działu H, niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 229, poz. 1954 z poźn. zm.).  

 

 3.  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość (poz. z działu F deklaracji) oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poz. a) lub b) z działu G deklaracji) 

ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Skępem, odrębnie dla: 
-   odpadów zbieranych w sposób selektywny (poz. a), 
-   odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszanych) (poz. b). 

 

4.   W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Skępem w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,  albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,  
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią 
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
 

5.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania do 28 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie z odrębną 
Uchwałą Rady Miejskiej w Skępem w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi). 
  

6.  Sposób zbierania odpadów podlegał będzie bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy 
organ w drodze decyzji naliczy opłatę za nieselektywne zbieranie i oddawanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
 

7. Dane zawarte w deklaracji (w szczególności o podanej liczbie mieszkańców) będą weryfikowane na podstawie danych dostępnych  w Urzędzie Miasta  i Gminy 

w Skępem.   
 

Objaśnienia: 
* selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie odpadów komunalnych w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie  Miasta i Gminy 
Skępe. 
 

** stawka ustalona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Skępem w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skępe. W szczególności w oddzielnych pojemnikach lub workach gromadzi się poszczególne 
rodzaje odpadów, z podziałem na: 

 

      1) papier i tekturę;    2) metale;    3) tworzywa sztuczne;   4) opakowania wielomateriałowe;   5) szkło;     
       6) odpady komunalne   ulegające biodegradacji;   7) odpady zielone; 
 

Odpady wymienione w pkt. 1- 4 mogą być zbierane łącznie jako ODPADY SUCHE; 

Odpady wymienione w pkt. 6 - 7mogą być zbierane łącznie jako BIOODPADY; 

Odpady pozostałe po segregacji mogą być gromadzone jako odpady zmieszane w oddzielnych pojemnikach.  

                                      

                       7,00  zł 
                                    

                                        13,00  zł 

 

Id: D95847A4-9733-406D-AB87-EDFA00460945. Podpisany Strona 5


