
UCHWAŁA NR XXI/132/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 września 2016 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 
2016 r., poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
r. poz. 446), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co następuje:

§ 1. 

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

§ 2. 

Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego 
przy ul. Pocztowej nr 1 lub wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki 
podawczej, przy czym deklaracje składane w formie elektronicznej winne być podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w terminie:

1.14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych,

2.14 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.

§ 3. 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kałuszynie nr XVIII/131/2012 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. (Dz. U. Woj. Maz. z 
2013 r., poz. 1254).

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.
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§ 5. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXI/132/2016 

Rady Miejskiej w Kałuszynie                                                                                       
z dnia 28 września 2016 r.                                                                                                                

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna:                           Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Składający:                                     Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,                       

                                                        a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

 
Miejsce składania:                          Urząd Miejski w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn 

 

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

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja –  data powstania obowiązku złożenia deklaracji:                    _______-_______-___________    

                                                                                                                                                                           (dzień – miesiąc – rok) 

 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji – data zaistnienia zmiany:                          _______-_______-___________    

                                                                                                                                                                           (dzień – miesiąc – rok) 
 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

 

Składający: 

 

       □    właściciel nieruchomości              □    zarządca nieruchomości           □    najemca, dzierżawca                     □    inny 

 

Nazwisko i imię 

 

 

 

Imię ojca Imię matki 

 

 

PESEL (pole wymagane dla osób fizycznych) 

 

 

 

NIP (pole wymagane dla osób prawnych) 

 

Nr telefonu 

 

 

Adres e-mail 

 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA (dla osób fizycznych)  / ADRES SIEDZIBY (dla osób prawnych) 
 

Kraj 

 

 

Województwo Gmina 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

Ulica 

 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

Ulica 

 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

E. OŚWIADCZENIA 
 

Oświadczam, że odpady z nieruchomości wskazanej w pkt. D będą zbierane w sposób: 
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                                □   selektywny                                                             □   zmieszany    
  
 

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

 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji mieszka ……… mieszkańców. 
   

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 
 

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

                                                             
 

G.  ZAŁĄCZNIKI   (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 

1.  

 

 

 
 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ   
 

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych z rzeczywistością. 

 
 

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

I. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

Pouczenia: 

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

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Kałuszyna 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 do Burmistrza Kałuszyna 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. 

4) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała. 
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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 zgodny z art. 6n.

W związku z powyższym należało zaktualizować dotychczasowy wzór deklaracji.
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