
UCHWAŁA NR XIII/72/15
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej

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 2013r. poz. 594 z póżn. zm.1) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.2), Rada Miejska 
w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, własciciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do 
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej:

1) dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych ( Dz. U z 2011r. Nr 206, poz. 1216 z późn.zm.3),

2) układ informacji i powiązań złożonej deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały,

3) deklarację w formie elektronicznej przesyłać należy za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl,

4) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn.zm.4) lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. 
poz. 1114).

§ 4. Traci moc uchwała:

1) Nr LI/411/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014r. poz. 11291),

2) Nr XXXIV/260/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu 
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz. 5389).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 
1072

2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 1593, z 2015r. poz. 87 i poz. 122.
3] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 590
4] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2014r. poz. 1662
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Załącznik  do Uchwały  
Nr XIII/72/15 Rady Miejskiej w  

Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. 
 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  

Podstawa prawna:       Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2013r. poz. 1399 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:        W ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku                      
                                       uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty  

Organ:                            Burmistrz Mszczonowa  

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 pierwsza deklaracja                         

                   
 

Data powstania obowiązku opłaty 
___-___-_____ 

(dzień, miesiąc,rok) 

Nowa deklaracja, składana w przypadku: 

 zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 

 
 

 ustania obowiązku uiszczania opłaty 

 
NALEŻY DOŁĄCZYĆ PISEMNE UZASADNIENIE PRZYCZYNY USTANIA OBOWIĄZKU 

Data powstania obowiązku opłaty 
___-___-_____ 

(dzień, miesiąc,rok) 
 

Data powstania obowiązku opłaty 
___-___-_____ 

(dzień, miesiąc,rok) 

 korekta deklaracji  

 
NALEŻY DOŁĄCZYĆ PISEMNE UZASADNIENIE PRZYCZYNY KOREKTY 

Data powstania obowiązku opłaty 
___-___-_____ 

(dzień, miesiąc,rok) 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel                                        współwłaściciel                               użytkownik wieczysty                             posiadający nieruchomość w użytkowaniu   

 posiadający nieruchomość w zarządzie                                                     inny podmiot władający nieruchomością                                                                                           

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

C.1. Osoba fizyczna  

Nazwisko                   

 

Imię            

 

PESEL             

 

Nr telefonu          

 

adres e-mail 

C.2. Pozostałe podmioty 

Pełna nazwa                            

                           

Nr regon                                                                       Nr telefonu                                                                                                      adres e-mail  

          

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI1 

Nazwisko                   

 

Imię            

 

PESEL             

 

Nr telefonu          

 

adres e-mail 

E. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  

Województwo Powiat Gmina 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

                                                 
1 W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WSPÓŁWŁAŚCIELA NIERUCHOMOŚCI NALEŻY WPISAĆ ICH DANE W CZĘŚĆI  K 
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Kod pocztowy Poczta 

G.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   

G.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady będą zbierane i 
odbierane w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

selektywny2                       nieselektywny 

G.2. Liczba mieszkańców zamieszkująca nieruchomość wskazaną w pkt. F 
 

H. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (kwota stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców wskazanych w części  G.2. oraz stawki opłaty wskazanej w Uchwale Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia 
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  

 
………………zł …….……… gr  

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS/PIECZĘĆ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składając niniejszą deklarację potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji. 
………………………………………                                                                                                                                                                      ……………………………………………………………………… 
(miejscowość i data)                                                                                                                                                                              (czytelny podpis składającego deklarację/       
                                                                                                                                                                                                                   współwłaściciela nieruchomości ) 
 

J.INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
 

Do niniejszej deklaracji dołączono: 

 oświadczenie (dot. zwolnienia z opłaty)                        inny(wpisać jaki) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

K. DODATKOWE ADNOTACJE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L Pouczenie: 
1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. poz. 1015, z póżn.zm) 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 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 dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską 
metody. 

 

 

                                                 
2 SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJE CO NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCE FRAKCJE ODPADÓW: PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, 
SZKŁO, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE ORAZ ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, W TYM ODPADY OPAKOWANIOWE ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI 
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