UCHWAŁA NR XXIII/87/16
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 t.j.) i
art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 t.j.)
Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta
Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub nastąpienia zmiany danych w złożonej deklaracji.
§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w
życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.
§ 3. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości może przesłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP lub Cyfrowego urzędu Wrót Podlasia, przy czym deklaracja
winna być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego
certyfikatu lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/134/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 653).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr inż Józef Sokolik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/87/16
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 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
(t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 250)
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Termin składania: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub nastąpienia zmiany danych w złożonej deklaracji.

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
OBOWIAZEK ZŁOŻENIA ENUNCJACJA(zaznaczyć właściwą pozycję)
□ Pierwsza deklaracja
□ Zmiana danych deklaracji
PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję)
□ Osoba fizyczna
□ Osoba prawna
□ Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca osobowości prawnej
IMIĘ
NAZWISKO
NAZWA
PESEL
REGON
ADRES

DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ DEKLARACJĄ
RODZAJ WŁASNOŚCI, POSIADANIA □ 1. WŁAŚCICIEL
(zaznaczyć właściwą pozycję)
□ 2.WSPÓŁWŁAŚCICIEL
□ 3. POSIADACZ SAMOISTNY
□ 4. WSPÓŁPOSIADACZ SAMOISTNY
□ 5. UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
□ 6. WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY
MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI
(adres)

Oznaczenie ewidencyjne działki/działek
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USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Liczba osób zamieszkujących
na nieruchomości

Stawka opłaty za 1 osobę

Kwota opłaty

* Oświadczam, iż zobowiązuję się do selektywnego zbierania odpadów komunalnych

…................................
(miejscowość, data)

…........................................................
(podpis )

* Złożenie niniejszego oświadczenie jest dobrowolne

OŚWIADCZENIE I
SKŁADAJĄCEGO

PODPIS

SKŁADAJĄCEGO/OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam że
podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
…....................................
data (dzień-miesiąc-rok)

…..............................................................................
podpis pieczęć składającego/ osoby reprezentującej

ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego
2. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę należy uiszczać miesięcznie do
15 każdego miesiąca, tj. z góry.
OBJAŚNIENIA:
1) Przez selektywne zbieranie odpadów komunalnych należy rozumieć gromadzenie ich w pojemnikach lub
workach o niżej określonych kolorach:
a) papier, tektura – niebieski
b) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – żółty
c) szkło kolorowe – zielony
d) szkło bezbarwne – biały
e) odpady ulegające biodegradacji, zielone – brązowy
f) popiół- szary.
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