
UCHWAŁA NR XXXI/182/12
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 r., poz. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Somianka uchwala, 
co następuje: 

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

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy 
Somianka w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391). 

2. Ustala się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości do dnia 31 marca 2013 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Jan Rakowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/182/12  
Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r.  

 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa 
prawna 

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

Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Somianka przez których rozumie się 
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 

Termin 
składania 
 
 

W terminie do 31 marca 2013 r. , a także  w terminie 14 dni  od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających 
wpływ na wysokość opłaty.  
 

Miejsce 
składania 

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

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

drukowanymi literami. 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE  
*dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi                                                  

  IMIĘ I NAZWISKO, PESEL*  
  
 

TELEFON KONTAKTOWY 
 

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę* / ADRES SIEDZIBY 

KRAJ WOJEWÓDZTWO 
 

POWIAT 

NR DOMU GMINA ULICA 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

 
 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE 

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

NR DOMU GMINA ULICA 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY  
 

POCZTA 
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RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW  (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy 
wybrać jedną możliwość) 
 

�  zmieszane odpady komunalne (odpady  komunalne, które nie zostały poddane 

segregacji) …............... zł (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Somianka ) 

 

� odpady segregowane (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane) 

…......................... zł (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Somianka) 
 

LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH  (należy podać liczbę gospodarstw prowadzonych 

na terenie nieruchomości w każdym lokalu mieszkalnym i budynku mieszkalnym jednorodzinnym) 

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

WYSOKOŚĆ MIESI ĘCZNEJ OPŁATY  (liczona jako iloczyn liczby gospodarstw domowych 

prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty) ….............................................. zł., 

Pouczenie 
• Zgodnie z art.6nust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach         
   (Dz. U. z 2012r. poz.391), 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 2005r. nr 229, poz.1954 z późn. zm.). 

Objaśnienia 

• Pod pojęciem gospodarstwo domowe należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 3 ust. 5 ustawy  z 
dnia 9 grudnia 1999r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001r. (Dz.U.z 2000r.    

   Nr 1 poz. 1 ), oznacza to zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę      
   utrzymującą się samodzielnie. 

• Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Somianka w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
    gospodarowanie odpadami komunalnymi weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie    
    prowadzona na podstawie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. 

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

 
OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJ ĄCEGO 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze 
stanem faktycznym. 
 

 

Imię   Nazwisko 
  

 

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  
 
  
 
 

podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
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