
UCHWAŁA NR XVIII/142/12
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zaręby 

Kościelne. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i właścicieli nieruchomości, na których odpady powstają sezonowo. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć Wójtowi Gminy pierwszą deklarację, o której mowa w § 
1, w terminie do 28 lutego 2013 roku. 

3. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują 
mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne, są obowiązani złożyć Wójtowi Gminy pierwszą deklarację, o której 
mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej 
odpadów komunalnych. 

4. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, które są podstawą do ustalenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym również zadeklarowanej ilości odpadów komunalnych, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości wnosi się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr Marek Nowacki
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Załącznik Nr 1  

do uchwały XVIII/142/12 

Rady Gminy Zaręby Kościelne 

 z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 

DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: 

 

 

Składający: 

 

 

 

 

Miejsce składania: 

  

Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 

 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

oraz właścicieli nieruchomości czasowo zamieszkałych, położonych na 

terenie Zaręby Kościelne. 

 

Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14,  

07-323 Zaręby Kościelne. 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI. 
1. Nazwa i adres organu, do którego jest składana deklaracja. 

2.  

WÓJT GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE, UL. KOWALSKA 14,  

07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI. 
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 PIERWSZA DEKLARACJA  AKTUALIZACJA DEKLARACJI 
 

    
- 

  
- 

   

R R R R  M M  D D  

                                                                                                                  (data zaistnienia zmiany) 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK, POSIADACZ 

  

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWANIK, WSPÓŁPOSIADACZ 

  
 

5. Imię i nazwisko składającego deklarację 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

6. Numer PESEL:  
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D. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA. 
6. Kraj 

 

 …………………………………….. 

7. Województwo 

 

…………………………………… 

8. Powiat 

 

……………………………………… 

9. Gmina 

 

……………………………. 

10. Ulica 

 

………………………… 

11. Nr domu 

 

…………………………. 

12. Nr lokalu 

 

……………………………. 

13. Miejscowość 

 

…………………………………….. 

14. Kod pocztowy 

 

…………………………………….. 

15. Poczta 

 

………………………………………. 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE. 
16. Kraj 

 

……………………………………. 

17. Województwo 

 

……………………………………. 

18. Powiat 

 

……………………………………… 

19. Gmina 

 

…………………………… 

20. Ulica 

 

………………………….. 

21. Nr domu 

 

………………………….. 

22. Nr lokalu 

 

…………………………… 

23. Miejscowość 

 

…………………………………….. 

24. Kod pocztowy 

 

…………………………………….. 

25. Poczta 

 

……………………………………….. 

26. Numer ewidencyjny nieruchomości z rejestru gruntów i budynków 

 

     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

27. Rodzaj nieruchomości. 

 

 ZAMIESZKAŁA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ H DEKLARACJI 

   

   

 CZASOWO ZAMIESZKAŁA
1)

 NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ I DEKLARACJI 

   

   
 

F. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W CZĘŚĆI E. 
28. Informacje o nieruchomość i liczbie mieszkańców. 

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH     

……………… osób 

     

WYPOSAŻENIE W KOMPOSTOWNIK
2)

  NIE  TAK 

          . ………… m
3
 

 

G. OŚWIADCZENIA WŁADAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIĄ. 
29. Informacja o gromadzeniu odpadów na terenie nieruchomości. 

               

             Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji odpady komunalne 

będą gromadzone w sposób selektywny
3)

 

  

 TAK  NIE 

    
 

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

30. Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

Stawka opłaty za jednego mieszkańca, 

W przypadku, gdy odpady są zbierane 

SELEKTYWNIE 

 

……………… zł/m-c 

NIESELEKTYWNIE 

 

…………… zł/m-c 

Liczba osób zamieszkałych 

(z pozycji 28) 

 

 

……………. osób 

WYSOKOŚĆ OPŁATY
4) 

(stawka opłaty x liczba mieszkańców) 

 

 

…………zł/m-c 

 

 

…………. zł/m-c 
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I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI. 

31. Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której odpady powstają sezonowo. 

Stawka opłaty
5)

 za jednego mieszkańca, 

w przypadku, gdy odpady są zbierane: 

SELEKTYWNIE 

 

………….. zł/m-c 

NIESELEKTYWNIE 

 

…………… zł/m-c 

Liczba osób zamieszkujących sezonowo 

(z pozycji 28) 

 

 

……………………………… osób 

WYSOKOŚĆ OPŁATY
6) 

(stawka opłaty x liczba mieszkańców) 

 

 

………..zł/m-c 

 

 

…………… zł/m-c 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 
          

           Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto składając zeznanie 

mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawi ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – 

oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

               

           Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Zaręby 

Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, danych dotyczących mojej osoby w celu 

przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

 

 

…………………………                                     ………………..………………………………….. 
(miejscowość), data)                                                                    (czytelny podpis składającego deklarację) 

 

K. ADNOTACJE ORGANU. 
32. Uwagi organu przyjmującego deklarację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Data i podpis przyjmującego deklarację. 
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POUCZENIE 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 

z 2012 roku, poz. 1015).  

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Zaręby Kościelne, w 

której określi wysokość 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 jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia 

powstania zmiany, nową deklarację do Wójta Gminy Zaręby Kościelne. Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należy uiścić za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana. 

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3, lub w razie uzasadnionych 

wątpliwości, co do złożonych w deklaracji informacji, Wójt Gminy Zaręby Kościelne określi w 

drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione 

szacunki (w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o 

podobnym charakterze). 

5. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne 

deklaracje dla każdej z tych nieruchomości. 

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczoną na podstawie niniejszej deklaracji 

należy wpłacać bez wezwania w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. 

7. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy, częstotliwość  

i tryb ich uiszczania są określone w uchwałach Rady Gminy Zaręby Kościelne, które są dostępne w 

siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne oraz na stronie BIP urzędu www.zareby.ornet.pl. 

8. W przypadku uchwalenia przez Radę Gminy Zaręby Kościelne nowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia 

nowej deklaracji ustalającej wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 

14 dni od dnia wejścia w życie takiej uchwały. 

 

OBJAŚNIENIA 
1) Dotyczy nieruchomości, która jest zamieszkiwana przez mieszkańców tylko przez pewien 

okres w ciągu roku (np. domki letniskowe), odpady powstają sezonowo. 
2) W przypadku nieruchomości wyposażonych w kompostownik do kompostowania odpadów 

biodegradowalnych, należy podać jego pojemność w m
3
. 

3) Opis selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne, dostępnym w siedzibie Urzędu 

Gminy Zaręby Kościelne oraz na stronie BIP urzędu   www.zareby.ornet.pl. 
4) Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 

częściowo zamieszkałej wylicza się mnożąc liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości 

oraz stawkę opłaty uchwaloną na jednego mieszkańca uzależnioną od sposobu gromadzenia 

odpadów (selektywne/nieselektywne). 
5) Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, gdzie 

powstają one sezonowo jest obniżona zgodnie z uchwałą rady gminy, odrębnie w odniesieniu 

do sposobu zbierania odpadów (t.j selektywnie/nieselektywnie).    
6) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której 

odpady komunalne są wytwarzane sezonowo wylicza się mnożąc liczbę osób czasowo 

zamieszkujących daną nieruchomość i stawkę opłaty uchwaloną na jednego mieszkańca 

uzależnioną od sposobu gromadzenia odpadów (tj. selektywnie/nieselektywnie). 
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