Projekt
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 26 lutego 2013 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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391z późn.zm.) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca
2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
152, poz. 897 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.
1. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 15 kwietnia 2013r. do Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie.
2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust. 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,
g) 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) kopia faktury za zużycie wody na terenie nieruchomości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie oraz w sołectwach Gminy Mszczonów.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/225/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
poz. 205).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
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Załącznik do Uchwały
Nr ……….. Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia ……………..

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
A. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2012r. poz.
391 z późn.zm)
Składający:
formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów.
Miejsce składania:
Urząd Miejski w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1
Termin składania:
Pierwszy termin: 15 kwiecień 2013r
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca
W ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

B. Obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
pierwsza deklaracja
C. Składający deklarację

właściciel
D. Dane składającego deklarację
Rodzaj podmiotu

osoba fizyczna
osoba prawna
Dane identyfikacyjne

zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

współwłaściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca

jednostka organizacyjna


nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwisko

Pierwsze imię

nr telefonu

REGON

PESEL

adres e-mail

Adres siedziby/ adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów
F. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:
G. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części E niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone w
a)
sposób selektywny
H. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E
niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik ( w
przypadku zaznaczenia pozycji „tak”, należy podać
pojemność kompostownika)
I
Wysokość
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy
stanowi
iloczyn
liczby
mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą
b)
Rady Miejskiej w Mszczonowie
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(należy podać liczbę mieszkańców)

tak

nie

tak

nie
m
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X
liczba mieszkańców
wysokość opłaty wynosi

stawka opłaty
zł./miesiąc
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J Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego
deklarację
Składając niniejszą deklarację potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych
zamieszczonych w niniejszej deklaracji.
………………………………………
…………………………………..
(miejscowość i data)
(czytelny podpis)
K. Pouczenie:
1.
2.
3.

4.
5.

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2012r. poz. 1015), niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
Burmistrz Mszczonowa określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi , biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
Dane zawarte w deklaracji ( w szczególności o podanej liczbie mieszkańców) będą weryfikowane na
podstawie danych dostępnych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz Mszczonowa w drodze decyzji
naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych.

a)

selektywne gromadzenie odpadów- gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów
odpadów z podziałem na papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji
b)
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny wynosi:
1. 11,00 zł. od osoby zamieszkującej w nieruchomości położonej na terenie miasta Mszczonów zabudowanej
budynkiem jednorodzinnym;
2. 9,00 zł. od osoby zamieszkującej w nieruchomości położonej na terenie miasta Mszczonów zabudowanej
budynkiem wielorodzinnym
3. 9,00 zł. od osoby zamieszkującej w nieruchomości położonej na terenie gminy Mszczonów
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób zmieszany wynosi:
1. 22,00 zł. od osoby zamieszkującej w nieruchomości położonej na terenie miasta Mszczonów zabudowanej
budynkiem jednorodzinnym;
2. 18,00 zł. od osoby zamieszkującej w nieruchomości położonej na terenie miasta Mszczonów zabudowanej
budynkiem wielorodzinnym
3. 18,00 zł. od osoby zamieszkującej w nieruchomości położonej na terenie gminy Mszczonów
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