Uchwała Nr LVI/533/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 11 września 2014 roku
w sprawie ustalenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 6n pkt 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
zwanej dalej deklaracją, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przez właściciela nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
§ 2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
§ 3. 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, na której
zamieszkują mieszkańcy jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27
listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XXXIII/292/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku Rada Miejska w Karczewie
ustaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z
art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze
zmianami). Termin składania pierwszej deklaracji wskazany we wzorze deklaracji został określony
na 20 marca 2013 roku lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Ze względu
na upływ terminu 20 marca 2013 roku, zrezygnowano ze wskazania tego terminu w nowym wzorze
deklaracji, a pozostawiono zapis „w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”.
Ustawa pozwala na składanie deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą
naliczenia opłaty, w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. Ze względu na to, że każda korekta
deklaracji powinna być opatrzona stosownymi wyjaśnieniami zostały dodane do deklaracji miejsca,
gdzie należy wpisać wyjaśnienie oraz podać dokumenty potwierdzające zmianę, w części
A. Obowiązek złożenia deklaracji, pod kwadratem „Zmiana danych zawartych w deklaracji”.
Charakter wprowadzonych zmian do dotychczas obowiązującego wzoru deklaracji
uzasadnia wprowadzenie nowego jej wzoru, uwzględniającego wszystkie zmiany.

Przewodniczący Rady
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Załącznik do Uchwały Nr LVI/533/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 11 września 2014 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub
granatowym.
Podstawa prawna

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

Składający

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew,
na których zamieszkują mieszkańcy

Miejsce składania deklaracji Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew
Termin złożenia pierwszej
deklaracji

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

Termin złożenia zmiany
deklaracji

w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Zmiana danych zawartych w deklaracji
Powód zmiany deklaracji:
…………………………………………………………………
Dokumenty potwierdzające zmianę*:
…………………………………………………………………

□ Pierwsza deklaracja

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Składający deklarację (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel

□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
□ inny podmiot władający nieruchomością (np. posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, najemca)
2. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/ Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
3. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)
4. Adres/ siedziba składającego deklarację
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu
Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane
odpady komunalne)
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Nr działki ( w przypadku gdy nie
nadano nr domu)

Numer telefonu

D. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, z której będą odbierane odpady
komunalne, opisanej w części C niniejszej deklaracji
zamieszkuje .................. osób
(należy podać liczbę mieszkańców)
E. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW i WYSOKOŚĆ OPŁATY
Odpady komunalne zbierane i odbierane w
sposób selektywny
(papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające
biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane

Odpady komunalne, które nie są zebrane i
odbierane w sposób selektywny
( odpady komunalne nie poddane segregacji)
Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi:
(iloczyn liczby osób zamieszkałych na terenie
nieruchomości i stawki opłaty)

□ ..... zł miesięcznie od jednej osoby

□ ......zł miesięcznie od jednej osoby

................. X .................... = ............. zł
(liczba
mieszkańców)

(stawka
opłaty)

(razem)

Słownie: .............................................................
............................................................

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami) przyjmuję do wiadomości, że kto składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

.................................................
(miejscowość i data)

..........................................................
(czytelny podpis)

*Dokumentami tymi mogą być dokumenty urzędowe lub oświadczenie mieszkańca.
Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 poz. 1015 ze zmianami).
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 w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w
którym nastąpiła zmiana.
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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