
Uchwała Nr 162/XXX/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 18 grudnia 2012 r.

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

składanej przez właścicieli nieruchomości

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art.  6n ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku 
w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) -  Rada Miejska w Gostyninie uchwala, 
co następuje:

§ 1
Określa  się  wzór  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi,  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie 
Gminy Miasta Gostynina, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2
1.  Pierwszą  deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć  w terminie 14 dni 
od dnia wejścia w życie uchwały, jednak nie później niż do dnia 28 lutego 2013 roku.
2. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

§ 3
1. Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  powstaje od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. Obowiązek złożenia nowej deklaracji powstaje od dnia, w którym nastąpiła zmiana 
danych  będących  podstawą  do  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 i 2, należy złożyć w terminie 14 dni od dnia 
powstania obowiązku.

§ 4
Określa  się  wykaz  dokumentów  potwierdzających  dane  zawarte  w  deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci:
a) potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy na terenie innej gminy,
b) potwierdzenia wymeldowania na pobyt czasowy za granicę.



§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 6

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                                           
                                                                              Jolanta Syska-Szymczak

     



Załącznik nr 1                            
do uchwały Nr 162/XXX/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 18 grudnia 2012r.

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 
r. poz. 391)

Składający: 
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Miejsce składania: 
Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26

A. ORGAN  WŁAŚCIWY  DO  PRZYJĘCIA   DEKLARCJI
Burmistrz Miasta Gostynina

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

      pierwsza deklaracja
      korekta - zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

C. SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ
    (zaznaczyć właściwy kwadrat):

       właściciel, użytkownik wieczysty, 
       współwłaściciel, współużytkownik wieczysty, 
       jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
       inny podmiot władający nieruchomością …………………………………
                                                                                      (wpisać tytuł)

D. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ

1.RODZAJ  SKŁADAJĄCEGO
   (zaznaczyć właściwy kwadrat):

               osoba fizyczna
      osoba prawna 
      jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

2. PEŁNA NAZWA SKŁADAJĄCEGO / IMIĘ  I NAZWISKO

……………………………………………………………………………….



3. IDENTYFIKATOR 

    REGON  …………………………

    PESEL …………………………..

4. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj ………………….………………………….
Województwo ……………………………….….
Powiat ……………………………………….….
Gmina …………………………………………..
Ulica ……………..................... Nr domu …… Nr lokalu ……
Miejscowość ……………………………………
Kod Pocztowy ………………………………….
Poczta ………………………………………..…

E.  DANE  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY KOMUNALNE

     1. ADRES NIERUCHOMOŚCI

Kraj ………………….………………………….
Województwo ……………………………….….
Powiat ……………………………………….….
Gmina …………………………………………..
Ulica ……………..................Nr domu …… Nr lokalu ……
Miejscowość ……………………………………
Kod Pocztowy ………………………………….
Poczta ………………………………………..…

2.  OŚWIADCZENIE 
1) Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 
zamieszkuje:  ....................................................... *
                      (należy podać liczbę mieszkańców)
2)  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji

        (zaznaczyć właściwy kwadrat):

     odpady będą zbierane selektywnie
     odpady nie będą zbierane selektywnie

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
.................   x  ........................ razem……….........zł  (słownie złotych …………………………..….)
(ilość osób)           (stawka opłaty **)

F. OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  SKŁADAJACEGO  DEKLARACJĘ/ 
     OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

……………………, ……………………..
          (miejscowość i data)                                                        …..…………………………………
                                                                                                                 (czytelny podpis)



G. ADNOTACJE ORGANU

…………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………................................................

POUCZENIE

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,  zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

2. Zgodnie  z  art.  6m  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  
i  porządku  w  gminach  (j.t.  Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  236,  poz.  2008  z  późn.  zm.)
właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta 
miasta  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.

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  jest 
obowiązany złożyć nową deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

OBJAŚNIENIA
1. Deklarację  należy  wypełnić  ręcznie  lub  komputerowo,  dużymi,  drukowanymi  literami, 

czarnym lub niebieskim kolorem.
2. * dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

**stawka opłaty: 7,00     -odpady zbierane selektywnie
                            10,00  -odpady nie zbierane selektywnie.

 


