
UCHWAŁA NR XXVIII/178/2013
RADY GMINY OJRZEŃ

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n 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 Ojrzeń uchwala, 
co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25 stycznia 
2013 r., poz. 968) wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się wyrazy: „zamieszkałych i nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne”. 

2) w § 2 punkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) do 30 czerwca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji”

3) Po § 2., dodaje się § 2a. w brzmieniu: „§ 2 a. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane 
zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) oświadczenie dotyczące liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość z wyjaśnieniem 
ewentualnych rozbieżności; 

2) oświadczenie dotyczące istnienia innych gospodarstw domowych na nieruchomości”

4) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną 
określone w odrębnej uchwale. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Krystyna Drążkiewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXVIII/178/2013 RADY GMINY OJRZEŃ z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
zmieniającej uchwałę Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń. 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI1 

A.  ORGAN, DO  KTÓREGO  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  DEKLARACJĘ 

WÓJT GMINY OJRZEŃ 

Miejsce składania Urząd Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń 

B. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 PIERWSZA DEKLARACJA                                KOREKTA / ZMIANA DANYCH2 

                                                      DATA ZMIANY .................................................... 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Właściciel 

 Współwłaściciel 

 Użytkownik wieczysty 

 Jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 Inny podmiot władający nieruchomością3 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna            osoba prawna                 jednostka organizacyjna  

D.2. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych)/Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych) 

 

 

 

 

D.2.1 
Numer PESEL 
(dot. osób fizycznych) 

 

           

 

D.2.2 
Numer NIP 
(dot. osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych) 

 

          

 

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – 

jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania 

 

 

 

 

F.  OŚWIADCZENIE  DLA  WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH 

F.1. Oświadczam, że na terenie 

nieruchomości wykazanej w części E 

deklaracji zamieszkuje 

 

…………………………………………. MIESZKAŃCÓW4 
                 (należy podać faktyczną liczbę mieszkańców) 

F.2.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 
części E deklaracji, odpady będą gromadzone i odbierane w 
sposób selektywny (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  TAK 

  NIE 

F.3. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 5 

1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami 

zł/osobę 

2. Liczba mieszkańców (nie więcej niż 5) 
 

 

3. Miesięczna kwota opłaty (w. 3 x w. 4) 
 

zł/miesiąc 

 

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

F.4. Oświadczam, że nieruchomość wymieniona w części E 
niniejszej deklaracji jest wyposażona w kompostownik, w 
którym gromadzi się odpady biodegradowalne (zielone, 
kuchenne). 

 

  TAK 

  NIE 

G.  OŚWIADCZENIE  DLA  WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH  

G.1. Oświadczam, że 

na terenie 

nieruchomości 

wykazanej w części 

E deklaracji 

zamieszkuje 

 

Liczba osób w 
gospodarstwach 
domowych składających 
się z jednej lub dwóch 
osób 

Liczba osób w 
gospodarstwach 
domowych składających 
się z od trzech do pięciu 
osób 

Liczba osób w 
gospodarstwach 
domowych składających 
się z więcej niż pięciu 
osób 

 
 
 

  

 

G.2.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 
części E deklaracji, odpady będą gromadzone i odbierane w 
sposób selektywny (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  TAK 

 

  NIE 
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G.3. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 6 

 gospodarstwa 
domowe 
składające się z 
jednej lub dwóch 
osób 

gospodarstwa 
domowe 
składające się z od 
trzech do pięciu 
osób 

gospodarstwa 
domowe 
składające się z 
więcej niż pięciu 
osób  

1 2 3 

1. Miesięczna stawka opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami 

zł/osobę zł/osobę zł/osobę 

2. Liczba mieszkańców 
 

  5 

3. Miesięczna kwota opłaty 
(w. 3 x w. 4) 
 

zł/miesiąc zł/miesiąc zł/miesiąc 

4. Razem (kolumna 1+2+3)  
 
 

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

G.4. Oświadczam, że nieruchomość wymieniona w części E 
niniejszej deklaracji jest wyposażona w kompostownik, w 
którym gromadzi się odpady biodegradowalne (zielone, 
kuchenne). 

 

  TAK 

 

  NIE 

H. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ O NALEŻNEJ OPŁACIE  

H.1 Kwota obliczona w części F.3 lub 
G.3 deklaracji (OPŁATA 
NALEŻNA OGÓŁEM) 

 

…………………………………………………………………… zł 

 

słownie złotych (kwota z poz. F.3 lub G.3): ………………………………………………………….  
Powyższą opłatę uiszczać będę bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca, 
następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, 
gotówką w kasie Urzędu Gminy Ojrzeń lub przelewem na rachunek bankowy 
Gminy Ojrzeń. 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego za podanie 
danych niezgodnych z rzeczywistością.7   
Data wypełnienia deklaracji 

 

 

Podpis składającego deklarację 
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UWAGI 
 

K. ADNOTACJE ORGANU  
 

 

 

 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 6n ust. 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: 

                                                             
1 Składający deklarację wypełnia jedynie niezacienione pola deklaracji, w częściach B-H. 
Wypełnienie następuje komputerowo lub ręcznie; dużymi drukowanymi literami; czarnym lub 
niebieskim kolorem. 
2 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 jest obowiązany 
złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Ojrzeń w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
3 Przyjmuje się, ze w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art. 2 ust. 1 pkt 4) 
przez inne osoby władające nieruchomością rozumie się dzierżawcę czy najemcę, posiadacza (w 
tym samoistnego w rozumieniu art. 336 k.c.) oraz korzystającego, jeżeli dana nieruchomość 
została oddana do korzystania. 
4
 Przyjmuje się, ze mieszkańcem jest osoba wytwarzająca odpady komunalne w swoim miejscu 

zamieszkania. Fakt zameldowania nie przesądza o faktycznym miejscu zamieszkania danej 
osoby, lecz samo przebywanie na danej nieruchomości. W oparciu o art. 2 lit. d rozporządzenia 
(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów 
powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008) miejsce zamieszkania 
oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, 
niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u 
przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. 
5
 Stawki i opłaty, o których mowa w deklaracji  ustalone są w odrębnych  uchwałach. 

6 Stawki i opłaty, o których mowa w deklaracji  ustalone są w odrębnych  uchwałach. 
7 art. 56 oraz art. 53 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007r. Nr 
111, poz. 765 z późn. zm.) w związku z art. 6q ustawy z 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) i art. 3 pkt 3 lit. c ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)  
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