
 
 

 
       UCHWAŁA Nr 230/XXII/12 

         RADY MIASTA MILANÓWKA 
z dnia 29 listopada 2012 r. 

 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek 
 
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  
art.6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r., Nr 132, poz. 391.) w związku z art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. 
Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.) - po konsultacjach, określonych uchwałą nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka  
z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa 
miejscowego – Rada Miasta Milanówka  uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Milanówek,  
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzający dane zawarte w deklaracji: 

1) kserokopia ostatnio zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych; 
2) wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Miasta Milanówek, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3.  
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają pierwszą deklarację w terminie 

do 31 stycznia 2013 r. do Burmistrza Miasta Milanówka. 
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

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

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka 

 
§ 5 

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

 
 

Przewodnicząca 
Rady Miasta Milanówka 

 
mgr Maria Sobczak 

 



 
Uzasadnienie 

 
Do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek 
 
Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 132, poz. 391) gmina biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi jest zobowiązana określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
Niniejsza uchwała stanowi podstawę do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 11 kwietnia 2012r.,  
poz. 391). 
Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są 
odpady komunalne. 
Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż 
stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera 
również informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz o dokumentach 
potwierdzających dane zawarte w przedkładanym dokumencie.  
Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) przez właściciela nieruchomości 
należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością. W świetle tej definicji właścicielem nieruchomości jest 
zatem zarówno posiadacz nieruchomości, czyli ten, kto włada nią jak właściciel (posiadacz 
samoistny), jak i użytkownik, najemca, dzierżawca lub posiadający inne prawo, z którym 
łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny).  
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowana 
budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki 
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. 
z 2000 r. Nr 80 poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd 
nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie 
obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej 
zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat. 
 
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości jest aktem prawa miejscowego oraz 
stanowi podstawę do prowadzenia kolejnych działań dążących do realizacji celu, jakim jest 
wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Milanówku od 1 lipca 
2013 roku. 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

 
 


