
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ………………. 

 

z dnia ……………. 

 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

 

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek 

 

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

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 

6 n i art. 12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą nr 

54/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego – Rada Miasta Milanówka  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy 

Milanówek, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają pierwszą deklarację w terminie 

do 31 stycznia 2013 r. do Burmistrza Miasta Milanówka. 

2. 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. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej 

jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek 

 

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 11 kwietnia 2012r.,  

poz. 391) Rada Gminy określa wzór deklaracji, który jest gwarantem prawidłowości w 

naliczaniu opłaty. 

Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są 

odpady komunalne. 

Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż 

stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera 

również informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz o dokumentach 

potwierdzających dane zawarte w przedkładanym dokumencie. Podjęcie niniejszej uchwały 

ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gospodarki 

odpadami, gdyż złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja w przypadku nie 

wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowała: E. Misiak  

 


