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UCHWAŁA NR XXIII/136/2012 

RADY GMINY KOWALA 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

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

(Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn.zm.) oraz  art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kowala 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak w załączniku nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzający dane zawarte w deklaracji: 

 oświadczenie o osobach uczących się, które  pozostają poza miejscem zamieszkania, 

 oświadczenie o pobycie w domu spokojnej starości, 

 oświadczenie o pobycie w domu dziecka, 

 oświadczenie o pobycie w zakładzie karnym, 

 oświadczenie o pobycie w jednostce wojskowej, 

 oświadczenie o osobach pozostających poza granicami kraju, 

 oświadczenie o osobach zamieszkałych poza granicami gminy Kowala, 

 oświadczenie o pobycie w placówce opieki zdrowotnej, 

 oświadczenie o osobach przebywających w delegacji z zakładu pracy, 

 oświadczenie o pozostawaniu poza miejscem zamieszkania z innych powodów, 

 umowę z uprawnioną firmą na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości w części 

zamieszkałych oraz w części niezamieszkałych, na których powstają odpady,  

 pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową - w przypadku reprezentowania 

właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 

 

2. Właściwe oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 należy załączyć do deklaracji  - w przypadku 

nieobecności mieszkańca na terenie nieruchomości obejmującej co najmniej jeden pełny miesiąc 

kalendarzowy, jako potwierdzenie różnicy pomiędzy danymi z deklaracji, a danymi z ewidencji  

ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w Kowali. 

 

3. Do pierwszej deklaracji o której mowa w § 1, złożonej przed dniem 1 lipca 2013 r., należy 

dołączyć kopię dotychczas posiadanej  umowy z uprawnioną firmą wywozową na wywóz odpadów 

komunalnych. 

§ 3 

Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Urzędu 

Gminy w Kowali osobiście,  pocztą lub drogą elektroniczną na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych w terminie: 

1) do dnia 31 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji, 



 

 

str. 2/3 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty, w szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na terenie 

nieruchomości, przystąpienia  bądź odstąpienia od selektywnej metody zbierania odpadów 

komunalnych, albo zmiany wysokości stawki opłaty przez Radę Gminy w Kowali. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,  

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Kowali, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy w Kowali oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Kowala 

 

 Wiesław Pachniewski 
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Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXIII/136/2012 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 12 grudnia 2012r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

Stosownie do art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Kowala  obowiązana jest do 

określenia w drodze uchwały wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Wzór deklaracji powinien obejmować m.in. objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz 

pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Ust. 2 wyżej wymienionego art. 6n stanowi, że Rada Gminy w uchwale może określić wykaz 

dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, nie precyzując  jednak jakie to mają być 

dokumenty. 

Przedmiotowy wzór deklaracji zawiera wszystkie wskazane w ustawie elementy, a także imienny 

wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz informacje w części G, które umożliwią 

Gminie wyjaśnienie uzasadnionych wątpliwości – jeśli takie wystąpią - co do danych zawartych  

w deklaracji oraz posłużą realizacji obowiązków sprawozdawczych – również wynikających z ustawy.  

Aby obowiązki nałożone na właścicieli nieruchomości nie były zbyt uciążliwe, zrezygnowano  

z systemu zaświadczeń i określono, że dokumentem wystarczającym do potwierdzenia nieobecności 

mieszkańca na terenie nieruchomości (a więc i nie wytwarzania tam odpadów) przez  okres co 

najmniej jednego pełnego miesiąca kalendarzowego będzie właściwe oświadczenie. 

W uchwale i jej załączniku zawarte są szczegółowe informacje co do terminów oraz miejsca  

i formy  złożenia deklaracji. 

W związku z tym, że postanowiono nie włączać do nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – rezygnując 

z  fakultatywnej uchwały w trybie art. 6c ust. 2 Ustawy – to do złożenia przedmiotowej deklaracji 

zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

W przyszłości Rada Gminy w Kowali może uchwałą fakultatywną rozszerzyć system  

o nieruchomości niezamieszkałe. 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  jest aktem prawa miejscowego gminy 

Kowala. 

 

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Kowala 

 

 Wiesław Pachniewski 
 

 


