
 
Uchwała Nr XXXVII/279/2012 

Rady Miasta Sulejówek 
z dnia 27 grudnia 2012 r. 

 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  
 
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)2 Rada Miasta 
Sulejówek uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 29 marca 
2013r., w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek przy ul. Dworcowej 55 w Sulejówku. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

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

 
 

Przewodniczący 
Rady  Miasta  Sulejówek 

 
Adam Lesiński 

                                                 
1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 189, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 
146 i Nr 40, poz. 230,  z 2011 r.  Nr 21 poz. 113,  Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 
poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567. 
 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 



UZASADNIENIE  
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SULEÓWEK 

 
Od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy Sulejówka zostaną objęci zorganizowanym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 
System ten tworzyć będą podjęte przez Radę Miasta uchwały, będące prawem miejscowym, 
określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. 
Ostatnią uchwałą jaką Rada Miasta Sulejówek obowiązana jest podjąć do 31 grudnia 2012r. 
jest uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Na sesji 13 grudnia 2012 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr XXXVI/272/2012 w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty. Wybrano metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określoną w 
art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od 
gospodarstwa domowego, równocześnie zróżnicowano opłatę przyjmując następujące rodzaje 
gospodarstw domowych : 
1) małe gospodarstwo domowe - do 2 osób, 
2) średnie gospodarstwo domowe - od 3 do 4 osób, 
3) duże gospodarstwo domowe - od 5 osób. 

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały ustalającej wzór deklaracji 
zgodny z przyjętą przez Radę Miasta metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.). 
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Załącznik 
           do Uchwały Nr XXXVII/279/2012 

Rady Miasta Sulejówek  

z dnia 27 grudnia 2012 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

UWAGA : Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, 

drukowanymi literami. 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa 

prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391) 

Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Sulejówek, przez których 

rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, a także inne podmioty władające 

nieruchomością 

Termin 

składania 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także 

w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub 

zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty : 

- zaprzestanie lub podjęcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

- zmiana liczby osób tworzących gospodarstwo domowe, 

- zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce 

składania 

Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA     PIERWSZA DEKLARACJA 

DEKLARACJI     ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W  
 

 PIERWSZEJ DEKLARACJI 

 

    WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK LUB POSIADACZ 

         WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁPOSIADACZ 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARCJĘ 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi                         ** dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi 

*** dane nieobowiązkowe 

 IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA PEŁNA** 
                              

 

PESEL* / NIP** 

 TELEFON KOMÓRKOWY***  TELEFON STACJONARNY*** E-MAIL:*** 

D. ADRES / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚC KOD POCZTOWY POCZTA 
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Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

Selektywny                                               Nieselektywny 

 

 

Oświadczam, że odpady biodegradowalne są poddawane kompostowaniu na terenie nieruchomości: 

TAK                                                            NIE 
 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 

poźn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia i poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

Niniejszym potwierdzam prawidłowość danych zamieszczonych w deklaracji. 

 

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

 

 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANEJ 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWO SC KOD POCZTOWY  

NR EW. DZIAŁKI OBRĘB GEODEZYJNY  

F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Wielkość gospodarstwa 

domowego 

Liczba 

gospodarstw 

na terenie 

nieruchomości 

Stawka opłaty za odpady komunalne 

(zł/miesiąc) 

Opłata 

(zł/miesiąc) 

zbierane w sposób 

nieselektywny 

zbierane w sposób 

selektywny 
 

Małe gospodarstwo 

domowe (do 2 osób) 

    

Średnie gospodarstwo 

domowe (od 3 do 4 osób) 

    

Duże gospodarstwo 

domowe (od 5 osób) 

    

Łączna kwota opłaty miesięcznej 
  

G. INFORMACJE DODATKOWE 

Powierzchnia działki : 

 mniejsza lub równa 600 M
2 

 powyżej 600 M
2
 

Ilość budynków zamieszkanych na 

terenie nieruchomości :   

……  SZT 

Średniomiesięczny pobór wody  

z sieci wodociągowej w roku 

poprzednim :             ……..  M
3
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Pouczenie 

• Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2012r. poz. 391) w przypadku 

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

• Informacja o numerze konta bankowego i terminie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, zostanie przekazana 

właścicielowi nieruchomości. 

• Zgodnie z art. 56. § 1. Kodeks karno skarbowy (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 111 poz. 765 ze zmianami) składający deklarację, który podaje 

nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych deklaracją danych, podlega karze 

grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 

• Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wydania tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. z 2012r. Dz. U. poz. 1015) 

 

Objaśnienia 

• Gospodarstwo domowe stanowi zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające 

 z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe. 

• Weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzona na podstawie : decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatku od 

nieruchomości lub deklaracji w sprawie podatku DN-1, DR-1 i DL-1, powierzchni działki, ilości budynków zamieszkanych 

znajdujących się na terenie nieruchomości oraz średniomiesięcznego pobór wody w roku poprzednim. 

 

ADNOTACJE WŁASNE URZĘDU: 
 

 
 

Deklarację zweryfikował : 
 
 
 

…….………………………………… ………………………………… 
                                 (data)                                 (podpis i pieczątka) 
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