UCHWAŁA NR 132/XXI/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) art. 6n ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy
w Małkini Górnej w terminie:
1) pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do 28 lutego 2013 roku,
2) 14 dni, o których mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391),
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Ewa Janik
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Załącznik do uchwały Nr 132/XXI/2012
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Nr dokumentu:

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL KOMPUTEROWO, LUB RĘCZNIE, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2012 r. poz. 391)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na
terenie gminy Małkinia Górna

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych oraz w przypadku zmiany będących podstawą ustalenia należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć do
dnia 28 lutego 2013 roku

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY MAŁKINIA GÓRNA
ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

data deklaracji |__|__|-|__||__|-|__|__|__|__| data zaistnienia zmian |__|__|-|__||__|-|__|__|__|__|
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznacz właściwy kwadrat)
właściciel, użytkownik lub posiadacz

współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz

inne (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, itp.)
. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi
** dotyczy osób fizycznych
NAZWA PEŁNA, NIP */ IMIĘ I NAZWISKO, PESEL** |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
NR TELEFONU: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

E. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

NR DOMU

ULICA

NR LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

|___|___|-|___|___|___|
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F. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady
komunalne)
GMINA
ULICA
NR DOMU
NR LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

|___|___|-|___|___|___|
G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji:
zamieszkuje …………………. (podać liczbę mieszkańców)
WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ I KWARTALNEJ OPŁATY ZA GROMADZENIE ODPADÓW W
SPOSÓB NIESELEKTYWNY
..................................................
x 12 zł =
……………………………... zł
(liczba mieszkańców)
(stawka opłaty)
(wysokość opłaty miesięcznej)
słownie złotych ………………………………………………………………..
..................................................
x3=
……………………………... zł
(wysokość opłaty miesięcznej)
(wysokość opłaty kwartalnej)
WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ I KWARTALNEJ OPŁATY ZA GROMADZENIE ODPADÓW W
SPOSÓB SELEKTYWNY
..................................................... x 6 zł =
…………………………….….. zł
(liczba mieszkańców)
(stawka opłaty)
(wysokość opłaty miesięcznej)
Słownie złotych ………………………………………………………………..
..................................................
x3=
……………………………... zł
(wysokość opłaty miesięcznej)
(wysokość opłaty kwartalnej)
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…...............................................................
( miejscowość i data)
I. ADNOTACJE ORGANU

….....................................................................
(czytelny podpis osoby składającej deklarację)

Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub
wpłaconej w jej niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Małkinia Górna 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.
2) 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 do Wójta Gminy Małkinia Górna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
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Uzasadnienie
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012, poz. 391) dokonaną ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897 ze zm.), w terminie
do końca 2012 roku rady gmin winny określić między innymi wzory deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6n powyższej ustawy.
W świetle postanowień art. 6n i art. 6m cytowanej wyżej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach deklaracja składana jest przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady
komunalne.
Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz
liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Ponadto właściciel nieruchomości w przedmiotowej
deklaracji dokonuje wyboru sposobu zbierania na swojej nieruchomości odpadów komunalnych (odpady
zbierane selektywnie lub zmieszane odpady komunalne).
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od momentu powstania na nieruchomości odpadów
komunalnych.
Wzór deklaracji zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informacje o terminach
i miejscu składania deklaracji.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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