
UCHWAŁA NR XXIII/144/16
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250), Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Somianka na których zamieszkują 
mieszkańcy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Somianka deklaracje o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany  złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w 
odrębnej uchwale.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/204/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie 
ustalenia  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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                                                                                                         Załącznik do Uchwały Nr XXIII/144/16    

                   Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r.  

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) 
 

Składający Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 
 

Termin składania 
 
 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości 
lub 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie komunalnymi. 
 

Miejsce składania 
 

Organ do którego      
składana jest deklaracja  

Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 
 

Wójt Gminy Somianka 

 

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

drukowanymi literami. 
 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI 
 

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI   

       ( data zmiany) ……………………………   

      KOREKTA DEKLARACJI   (art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.     

           ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015r. poz.613 z późn. zm). 
 



SKŁADAJĄCY DEKLARCJĘ 
 

 

WŁAŚCICIEL,                      UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL,          INNY PODMIOT 

  
 

DANE IDENTYFIKACYJNE  
  

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA 

PESEL / NIP 

TELEFON KONTAKTOWY- ADRES E-MAIL 

(pole nieobowiązkowe ) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / ADRES SIEDZIBY 

KRAJ WOJEWÓDZTWO 
 

POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

ADRES DO KORESPODENCJI (należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres 

zamieszkania) 

KRAJ WOJEWÓDZTWO 
 

POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 
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SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (odpowiednio zaznaczyć 

znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) 

 
 

SEGREGOWANE  

 

 NIESEGREGOWANE 

 

WYLICZENIE OPŁATY 

 

LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH JEDNOOSOBOWYCH●                         STAWKA OPŁATY    

      WYSOKOŚĆ OPŁATY 

 

LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH POWYŻEJ 1 OSOBY●                            STAWKA OPŁATY                                        

      WYSOKOŚĆ OPŁATY                

 

● (należy podać liczbę gospodarstw prowadzonych na terenie nieruchomości) 

 
 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY●                          zł słownie: ……………………………………. 
● (suma opłaty od gospodarstw domowych prowadzona na nieruchomości) 

 

WYSOKOŚĆ KWARTALNEJ OPŁATY●                              zł słownie: ……………………………………  
● (liczona jako wysokość miesięcznej opłaty pomnożona przez 3 miesiące ) 
 

 
 

Pouczenie 

Zgodnie z art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. 

poz.250), niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art.3a ustawy z dnia 17 

czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (  Dz. U. z 2016r., poz.599). 

 

 

  

Imię i  Nazwisko 
  

 

 

  

 
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  

 

  

 

 
podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

 

 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE (należy wypełnić 

tylko wówczas, gdy adres nieruchomości jest inny niż adres zamieszkania) 

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY  
 

POCZTA 

Id: F68A359D-69EB-48C8-97F2-5BD1F31736A5. Podpisany Strona 3




