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UCHWAŁA Nr XXXIII/292/2012
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6n pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca
2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanej dalej deklaracją,
stanowiący załącznik do uchwały.
2. Przez właściciela nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
§ 2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy składają pierwszą deklarację
w terminie do 20 marca 2013r. w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim Karczewie.
§ 3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
§ 4. 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 nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Województwa Mazowieckiego.
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Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina
Karczew ma obowiązek zorganizować system gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych. W tym celu Rada Miejska w Karczewie powinna określić w drodze uchwały wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie,
że deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała powinna również zawierać
informację o terminach i miejscu składania deklaracji.
Przez właściciela nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy rozumie się także również współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością, np. najemca, dzierżawca, samoistny posiadacz nieruchomości.
W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz adres nieruchomości, z której mają być odbierane
odpady komunalne, przy czym dokonuje również wyliczenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, po dokonaniu
wyboru rodzaju odbieranych odpadów.
Niniejsza uchwała jest podstawą do prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Karczew od lipca 2013r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze zmianami) Rada Miejska w Karczewie zobowiązana
jest podjąć uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 12 miesięcy od wejścia ww. ustawy w życie tj. do końca 2012r.

