
 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ............... 

RADY GMINY .............................. 

z dnia ............... 

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n 

ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.                    

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;  Rada Gminy  Nadarzyn 

uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nadarzyn w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 

Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24 w Nadarzynie lub przekazać sołtysowi. 

§ 2.  

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się                 

w terminie do dnia 20 stycznia 2013 roku. 

 
§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 

...................................... 
Przewodniczący Rady Gminy 

 



 

 

Uzasadnienie  do  

UCHWAŁY NR…………….. 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia ………. 2012 r 

 

              Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości                    

i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Nadarzyn, uwzględniając  

konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji. 

          W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości, 

z której mają zostać odebrane odpady komunalne. Następnie deklaruje rodzaj odbieranych 

odpadów: odpady segregowane albo zmieszane odpady komunalne. Deklaracja stanowi podstawę 

do wystawienia tytułu wykonawczego.  

 Deklaracje zostaną rozesłane do właścicieli nieruchomości.  

 Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację w Urzędzie 

Gminy lub przekazać do sołtysa do dnia 20 stycznia 2013r. Ma to na celu ułatwienie właścicielom 

nieruchomości wywiązanie się z nowego obowiązku.  

 Właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć do wójta gminy 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 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.  

 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą 

prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi.  

 

 

 
 
 
 



 

 
Załącznik do uchwały nr…………… 

z dnia ......................... 
 

DEKLARACJA  MIESZKAŃCA  GMINY NADARZYN O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

........................................... 

(dzień - miesiąc – rok) 

 

Wójt Gminy Nadarzyn 

ul. Mszczonowska 24 

Nadarzyn 

 

Numer porządkowy *……………… 

 

Imię i nazwisko osoby składającej deklarację:  ................................................................................... . 

PESEL…………………………………………… 

tel.……………………......, e-mail..........................................................................…… . 

Adres ( posesji zamieszkałej): ............................................................................................................. . 

Adres korespondencyjny** : ............................................................................................................... . 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: pierwsza deklaracja / zmiana danych 

zawartych w pierwszej deklaracji***   

Ilość osób zamieszkujących posesję : ....................... . 

Oświadczam, iż odpady na nieruchomości będą zbierane w sposób: selektywny/ zmieszany*** 
 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi : .............................. 

(iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w drodze uchwały 
Nr .............  Rady Gminy Nadarzyn z dnia ........... w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie 
Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty, tj. stawki w kwocie  20 ,00 zł za odpady zmieszane 
lub stawki w kwocie 15,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny) 
 
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi, że kto, 
składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne                      
z prawdą. 
 
 
.................................................                                                ............................................................. 
(miejscowość, data)                                                                              ( czytelny podpis) 



 

 
Pouczenia: 
 
Zgodnie z art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku                        
w gminach ( tj. Dz.U. 2012r. poz. 391 ze zm.) deklaracja stanowi podstawę do wykonania tytułu 
wykonawczego. 
 
Oświadczenie o zamiarze selektywnego zbierania odpadów jest równoznaczne z deklaracją 
wykonywania segregacji odpadów komunalnych w sposób określony w „Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku w Gminie Nadarzyn”. 
 
Każdy właściciel ( użytkownik wieczysty lub inny podmiot władający ) nieruchomości 
zamieszkałej na terenie Gminy Nadarzyn zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy 
Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24 w Nadarzynie lub u sołtysa pierwszej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 20 stycznia 2013r. 
 
W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych 
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Nadarzyn określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 
 
 
Objaśnienia: 

Przykład wyliczenia wysokości opłaty. 

Na nieruchomości będącej własnością Jana Kowalskiego i Anny Kowalskiej zamieszkują: 

Jan Kowalski, Anna Kowalska oraz ich troje dzieci.  

Jeżeli Jan Kowalski deklaruje selektywne zbieranie odpadów, wysokość miesięcznej opłaty 

wyniesie: 5 (ilość osób zamieszkałych) X  15,00 (obniżona stawka) = 75,00 zł 

Jeżeli Jak Kowalski deklaruje nieselektywne (zmieszane) zbieranie odpadów, wysokość 

miesięcznej opłaty wyniesie: 5 (ilość osób zamieszkałych) X 20,00 zł( stawka podstawowa) 

= 100,00 zł 
 
*wypełnia pracownik Urzędu Gminy Nadarzyn 
** jeżeli jest inny niż zamieszkania 
*** niepotrzebne skreślić 

 


