
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/152/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 

Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały  

§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w terminie:  

1. do 28 lutego 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,  

2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 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. Dokumentem potwierdzającym dane ujęte w deklaracji, jest decyzja w sprawie wymiaru podatku od 

nieruchomości, jeżeli została wydana.  

§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1 oraz 

dokumenty potwierdzające stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości wystawione przez 

następujące instytucje:  

a) domy spokojnej starości,  

b) zakłady karne,  

c) domy dziecka,  

d) jednostki wojskowe,  

e) placówki opieki zdrowotnej,  
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f) uczelnie wyższe, w przypadku studentów pobierających naukę w systemie stacjonarnym, zamieszkujących 

poza gmina Młynary,  

g) zakłady pracy, w przypadku delegacji dłuższych niż 30 dni,  

h) internaty, bursy, domy studenckie,  

i) oświadczenie właściciela nieruchomości w przypadkach nie wymienionych w pkt od a) do h)  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu:  

1. Na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Młynary  

2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Młynary.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Grzegorz Boll 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XXIV/152/2012 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI
 1 

Podstawa 

prawna: 

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) 

Składający: 
Formularz przeznaczony  dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i 

Gminy Młynary  

Miejsce 

składania: 
Urząd Miasta i Gminy Młynary; ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY 

ul. Dworcowa 29, 14 – 420  

  

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                                                        
PIERWSZA DEKLARACJA                            ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

 

 

C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  
  

WŁASNOŚĆ / 

WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

 
          
UŻYTKOWANIE  

WIECZYSTE 

 

 
         
ZARZĄD /  

UŻYTKOWANIE 

 

 
         
POSIADANIE (Podać tytuł 

np. najem, dzierżawa itp.) 

……………………………. 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

 
OSOBA FIZYCZNA 

 
OSOBA PRAWNA 

 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

IDENTYFIKATOR REGON    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                          PESEL    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 
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MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW 

 

DOTYCZY  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: ………….
I 

                                                                                                                                                              (należy podać liczbę mieszkańców) 

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny * 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących 

nieruchomość, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały 

Rady Miejskiej w Młynarach 
II

. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………...... zł 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………. 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

„Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem 

faktycznym.”
1)

 

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

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

G. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

Pouczenie: 

1. Pierwszą deklaracje właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gmin w Młynarach 

przy ul. Dworcowej 29 w terminie do 28 lutego 2013 roku. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  

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 Burmistrza Miasta i 

Gminy Młynary 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. Właściciel nieruchomości jest obowiązany wpłacać ustaloną niniejszą deklaracją opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, w kasie Urzędu Miasta i 

Gminy w Młynarach przy ul. Dworcowej 29 lub przelewem na rachunek bankowy, bez uprzedniego wezwania.  

5. 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 

ze zm.). 
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Objaśnienia: 

I. W przypadku nieobecności mieszkańca na terenie nieruchomości trwającej powyżej 1 miesiąca należy 

przedstawić dokument potwierdzający ten fakt wystawiony przez odpowiednie instytucje (np.: domy 

spokojnej starości, domy dziecka, zakłady karne, jednostki wojskowe, placówki opieki zdrowotnej, uczelnie 

wyższe, zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż 30 dni, internaty, bursy, domy studenckie lub 

stosowne oświadczenie właściciela nieruchomości).
1)

 

II. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny 

(zmieszany) wynosi 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 

wynosi 8,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

____________ 
1)

 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

   - PN.4131.45.2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. 
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