UCHWAŁA NR XXIX/244/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych
w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r.
poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 39, Dz. U. z 2013 r., poz. 21, poz. 228) – Rada
Miejska w Mońkach uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Mońki,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu
wypełniania deklaracji, pouczenie dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz pouczenie, że
stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
§ 2. 1. Deklaracja, której wzór określa załącznik nr 1 do uchwały przeznaczona jest dla
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu
art. 6 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a jednocześnie prowadzona
jest działalność w wyniku której powstają odpady komunalne zobowiązani są również do złożenia
deklaracji, według wzoru określonego w zał.nr 1.
§ 3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 2 położonych w granicach Gminy Mońki,
zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Mońkach wypełnioną pierwszą deklarację
w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
§ 4. 1. Termin składania kolejnej deklaracji w przypadku wystąpienia okoliczności mających
wpływ na zmianę wysokości opłaty bądź powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na 14 dni od dnia zaistnienia tych
okoliczności.
2. Wypełnienie deklaracji następuje komputerowo lub ręcznie.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 17 grudnia
2012r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
§ 7. Ustala się obowiązek dołączenia następujących dokumentów potwierdzających dane
zawarte w deklaracji:
a) oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania wraz
z zaświadczeniem,
b) oświadczenie o członkach rodziny pozostających poza miejscem zamieszkania,
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c) dokument potwierdzający fakt zaistniałych zmian pod względem ilości osób zamieszkujących
daną nieruchomość – kopię aktu urodzenia, kopię aktu zgonu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/244 /13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 8 marca 2013r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U.
z 2012 r. poz. 391)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a jednocześnie jest
prowadzona działalność w wyniku której powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy
Mońki
Pierwsza deklaracja składana jest w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r. oraz w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na
wysokość opłaty
Urząd Miejski w Mońkach , ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MONIEK ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
 PIERWSZA DEKLARACJA/KOREKTA  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

C.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

D.

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY

 ZARZĄDCA/
UŻYTKOWNIK


INNY
PODMIOT
WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ 1)

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):



OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA
JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

NIEPOSIADAJĄCA

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO

IDENTYFIKATOR 2)
REGON

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _NIP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU
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E.

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR GEODEZYJNYDZIAŁKI:…………………………………….
DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
(zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:
……………………………………………………………………………………….
(należy podać liczbę mieszkańców)
 Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny *
 Na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone poprzez …………………………………………..
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących
nieruchomość, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały
Nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Mońkach.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………….......................zł
słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………….
Uwaga!
Należy wypełnić załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością
DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (zabudowanych i niezabudowanych)
Oświadczam, że:
 na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób
selektywny / nieselektywny *
 Na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone poprzez …………………………………………..
 Na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne wytwarzane są w następujących
miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień*
w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników):
poj. 110 l – szt. …………………,
poj. 120 l – szt. …………………,
poj. 240 l – szt. ………………….,
poj. 1100 l – szt. ………………….,
poj. powyżej 1100 l – szt. …………………,
poj. KP5 – szt. …………………..,
poj. KP7 - szt……………………,
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami
komunalnymi powstałymi na nieruchomości, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w
drodze Uchwały Nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Mońkach
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………...... ……………zł
słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………….
Uwaga!.
Należy wypełnić załącznik nr 2 stanowiący wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej
DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A JEDNOCZEŚNIE PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ W WYNIKU KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE 3)
1.

Oświadczam, że na terenie części nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:

……………………………………………………………………………………..
(należy podać liczbę mieszkańców)
 Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny *
 Na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone poprzez …………………………………………
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących
część nieruchomości, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały
Nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Mońkach.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości wskazanej
w części E niniejszej deklaracji, zamieszkałej wynosi ……………………............................................................................zł
słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………….
2.

Oświadczam, że część nieruchomości wskazana w części E niniejszej deklaracji jest przeznaczona na działalność
w wyniku której powstają odpady komunalne oraz:
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 na terenie części nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób
selektywny / nieselektywny *
 na terenie części nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne wytwarzane są w
następujących miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad,
grudzień*
w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników):
poj. 110 l – szt. …………………,
poj. 120 l – szt. …………………,
poj. 240 l – szt. ………………….,
poj. 1100 l – szt. ………………….,
poj. powyżej 1100 l – szt. …………………,
poj. KP5 – szt. …………………..,
poj. KP7 - szt……………………
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami
komunalnymi powstałymi na części nieruchomości, która jest przeznaczona na działalność w wyniku której powstają odpady
komunalne, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady
Miejskiej w Mońkach
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, która jest
przeznaczona na działalność w wyniku której powstają odpady komunalne wynosi ………………….......…………..zł
słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………..
Uwaga!
Należy wypełnić załącznik nr 1 stanowiący wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz załącznik nr 2
stanowiący wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej
F.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ¹

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK za podanie danych
niezgodnych ze stanem faktycznym.
Imię

Nazwisko

Data wypełniania deklaracji

Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej
składającego1 (niepotrzebne skreślić)

G. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954 ze zm.).
2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mońkach z dnia Nr XXVI/220/12 z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
opłatę należy uiszczać miesięcznie z góry bez wezwania do 15-go każdego miesiąca następującego
po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Mońkach nr 08 8085 0005 0007 2964 2000 0020 lub w kasie Urzędu
3. Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2013r.
4. Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
5. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady
Miejskiej w Mońkach.
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Wyjaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Moniek o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
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 Burmistrza Moniek
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym
nastąpiła zmiana.
Objaśnienia:
1)
Podmiot posiadający tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem )
2)
Identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących podatnikami podatku od towaru i usług; NIP i
REGON – w przypadku innych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
3)
W przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała tj. wykorzystywana na
inne cele np. działalność gospodarczą
Załączniki:
- załącznik nr 1 – wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość
- załącznik nr 2 – wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej
- załącznik nr 3 – wykaz współwłaścicieli nieruchomości
¹ należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.

Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Mońki
Imię i Nazwisko
Miejscowość
Nazwa ulicy
Nr budynku/Nr lokalu
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Załącznik nr 2
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.

Wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej na terenie Gminy Mońki
Imię i Nazwisko
Miejscowość
Nazwa ulicy
Nr budynku/Nr lokalu
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Załącznik nr 3
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.

Wykaz imienny współwłaścicieli nieruchomości oraz miejsce zamieszkania
Imię i Nazwisko
Miejscowość
Nazwa ulicy
Nr budynku/Nr lokalu
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