
UCHWAŁA NR XXVI/177/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897), 
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości. 

2. Wzór deklaracji określa załącznik do uchwały. 

§ 2. Pierwszą deklarację każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć do Burmistrza Miasta Maków 
Mazowiecki w terminie do dnia 2 kwietnia 2013 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Waldemar Zabielski
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

z 2012 r.,poz. 391),

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych a także ich
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych osób władających
nieruchomościami; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi,
w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości
obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali,
jeżeli zarząd nie został wybrany

Miejsce składania: Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul.Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

Organ właściwy
do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja

□ zmiana danych zawartych w deklaracji z ....................................................................................

(dzień - miesiąc - rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ □ □ □
właściciel/współwłaściciel użytkownik wieczysty zarządca/użytkownik inny podmiot

władający
nieruchomością

C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ □ □
osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA* /ADRES SIEDZIBY**
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami
fizycznymi

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP**

Kraj Województwo Powiat

Załącznik do UchwałyNr XXVI/177/2012 
RadyMiejskiej w MakowieMazowieckim 
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY

Ulica przy, której położona jest nieruchomość Nr domu Nr lokalu

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów Numer księgi wieczystej

F. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ selektywny □ nieselektywny

G. USTALENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

G2. Miesięczna stawka opłaty (zł/osobę) Zł

G3. Należność miesięczna (G1 x G2) Zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r.,Nr 229, poz. 1945 z późn. zm.).
Objaśnienia:

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 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) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób
zamieszkujących nieruchomość oraz miesięcznej stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej uchwały przez Radę
Miejską w Makowie Mazowieckim.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897) zaprowadziła nowy porządek w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Na szczególną uwagę zasługuje Rozdział 3a (Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
gminę) znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 391), zwanej dalej u.o.u.c.p.g. W myśl nowych przepisów gmina staje się właścicielem 
odpadów. Odpowiedzialna jest również za zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W tym celu rady gmin zostały zobligowane, w terminie do 
dnia 31 grudnia 2012 r., do podjęcia następujących uchwał: 

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty; 

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości; 

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Poza tym rady gmin zobowiązane są do aktualizacji regulaminów utrzymania czystości i porządku 
w gminach względnie do przyjęcia nowych regulaminów. 

Przedłożony Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, w swojej treści zawiera wszystkie elementy przewidziane w u.o.u.c.p.g., tzn.: 

- miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, 

- organ, któremu składa się deklarację – Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, 

- termin składania pierwszej deklaracji – 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca, 

- termin składania kolejnych deklaracji (tylko w przypadku zmian) – 14 dni od daty wystąpienia zmiany danych 
podanych w poprzedniej deklaracji, 

- pouczenie o tym, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Ponadto wzór deklaracji zawiera dane o właścicielu nieruchomości, jego adresie/siedzibie; dane nt. 
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne; sposób zbierania odpadów 
(selektywny/nieselektywny); wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Dodatkowo wzór 
deklaracji zawiera listę osób (podmiotów) zobowiązanych do składania deklaracji. 

W związku z tym, że od 1 lipca 2013 r. Miasto Maków Mazowiecki, przejmuje obowiązek odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w projekcie uchwały został 
również wskazany termin złożenia pierwszych deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości, których to 
dotyczy – termin ten to 2 kwietnia 2013 r. Pomimo, że Miasto Maków Mazowiecki obowiązki w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przejmuje z dniem 1 lipca 2013 
r., pierwsze deklaracje należy złożyć do 2 kwietnia 2013 r. Takie rozwiązanie pozwoli Miastu na aktualizację bazy 
producentów śmieci oraz przeprowadzenie procedury przetargowej w zakresie wyboru przedsiębiorcy, któremu 
zostanie zlecony odbiór (w imieniu Miasta) odpadów komunalnych od mieszkańców miasta. 

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego. 

Podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 
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