
UCHWAŁA NR XVIII/131/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy 

Kałuszyn 

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

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kałuszyn w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa § 1: 

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez 
odpowiednie instytucje, w szczególności: 

a) domy spokojnej starości, 

b) domy dziecka, 

c) zakłady karne, 

d) placówki opieki zdrowotnej, 

e) jednostki wojskowe, 

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą 
Kałuszyn, 

g) właściwe urzędy gmin w przypadku uczniów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza 
gminą Kałuszyn, 

h) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc, 

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie. 

§ 3. 

Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu 
Miejskiego przy ul. Pocztowej w terminie: 

1) do 28 lutego 2013 r. – dla pierwszej deklaracji, 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych, 

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia nowej wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie 
nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 
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Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Ewa Wanda Standziak
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolityDz. U. z 2012 r., poz.
391).

Składający: Formularz przeznaczonyjest dla właścicieli nieruchomości,współwłaścicieli,użytkownikówwieczystychoraz jednostek
organizacyjnychi osób posiadającychnieruchomośćw zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotówwładających nieruchomością.

Miejsce składania: UrządMiejski w Kałuszynie, ul. Pocztowa1, 05-310 Kałuszyn

Termin złożenia: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonychw deklaracji.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okolicznościpowodujące obowiązekzłożeniadeklaracji: (zaznaczyćwłaściwykwadrat)

□ pierwsza deklaracja

□ zmiana danych zawartychw deklaracji– data zaistnieniazmian: ____-____-________
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczywłaścicielinieruchomości będących osobami fizycznymi**dotyczywłaścicielinieruchomości nie będącychosobami fizycznymi

Składający:

□ właścicielnieruchomości □ zarządca nieruchomości □ najemca, dzierżawca □ inny

Nazwisko i imię

PESEL NIP

Nr telefonu Adres e-mail

C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄODPADYKOMUNALNE

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy: Poczta

E. OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że odpadyz nieruchomościwskazanej w pkt. D będą zbieranew sposób:

□ selektywny □ zmieszany

Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i ogrodowe) powstające na nieruchomości wskazanej w pkt. D w ilości
............. kg na rok, będą:

□ w 100% kompostowane lub wykorzystanew gospodarstwie, □ w ............... % kompostowane lub wykorzystane

w gospodarstwie,a reszta przekazana odbiorcyodpadów

POLA JASNEWYPEŁNIAWŁAŚCICIELNIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMILITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIMKOLOREM

Załącznik do Uchwały Nr
XVIII/131/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

_________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
OWYSOKOŚCI OPŁATYZA GOSPODAROWANIEODPADAMIKOMUNALNYMI

PESEL
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F.Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych ( domy jedno- i wielorodzinne)

Oświadczam, że na terenie nieruchomościwskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….………….

(liczba mieszkańców)

Wyliczeniemiesięcznej opłaty:

….………………….………. X ……………………………… = ………………………….………… zł
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (iloczyn liczbymieszkańcówi stawki opłaty)

Wysokośćopłatymiesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymiwynosi……..…………………..……. zł

(słownie……….……………………………………………………………………………………………..………...)

G. ZAŁĄCZNIKI (należywymienić rodzaj załącznika)

1.

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością.

……………………………………… …………………..………………..
(miejscowośći data) (czytelnypodpis)

K. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnymw administracji(Dz. U. z 2012 r., Nr 1015 z późn. zm.).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Kałuszyna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkaniana danej nieruchomości pierwszegomieszkańca 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 do Burmistrza Kałuszyna nową deklaracjęw terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanieodpadamikomunalnymiw zmienionejwysokościuiszcza się za miesiąc,w którym nastąpiła zmiana.
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Objaśnienia:

1) 1) Wypełniającdeklarację należy pamiętać o prawidłowymwskazaniu identyfikatora,którym obecnie jest numer PESEL lub
NIP.Numer PESEL wpisują do deklaracjiosoby objęte rejestremPESEL.

Punkt F – dotyczywłaścicielinieruchomości, na których istniejąbudynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinneoraz stale
i czasowo zamieszkująmieszkańcy.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłatyza gospodarowanieodpadamikomunalnymi przypadającejna jednegomieszkańca.

2) Miesięczne stawki opłatyza gospodarowanieodpadamikomunalnymi reguluje odrębna uchwała.

3) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji,
w szczególnościsą:
a) dokument potwierdzającystałą nieobecnośćmieszkańca na terenie nieruchomości,wystawionyprzez odpowiednie

instytucje,w szczególności:
- domy spokojnej starości,
- domy dziecka,
- zakładykarne,
- placówkiopieki zdrowotnej,
- jednostkiwojskowe,
- uczelniewyższew przypadkustudentów uczących się w systemiedziennym, zamieszkującychpoza gminą
Kałuszyn,

- właściwe urzędy gmin w przypadkuuczniów uczących się w systemiedziennym, zamieszkującychpoza gminą
Kałuszyn,

- zakładypracyw przypadkudelegacjidłuższychniż jeden miesiąc,
b) dokument potwierdzający,że mieszkaniec jest objętyopłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.

c) pełnomocnictwow przypadku reprezentowaniawłaścicielanieruchomości przez pełnomocnika,
d) kopia umowy,w przypadkukorzystaniaprzez właścicielikilku sąsiadującychze sobą nieruchomości z wspólnego punktu

gromadzenia odpadów.

4) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na
nieruchomości zamieszkałejpowinien:

- złożyć indywidualniedeklaracjęo wysokościopłatyza gospodarowanieodpadamikomunalnymi,
- w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien

poświadczyćten fakt, kopią umowy na wspólne korzystaniez pojemników(umowa stanowi załącznikdo deklaracji).
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada 
gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady 
komunalne. Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres 
nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu 
zbierania powstałych odpadów (odpady segregowane bądź zmieszane odpady komunalne). 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Kałuszyna 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 nowej 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. 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w trybie administracyjnym na podstawie 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. Nr 1015 z późn. zm.). 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz 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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