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UCHWAŁA NR 484/XLIII/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 163/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zmienionej uchwałą Nr 318/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 163/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zmienionej uchwałą Nr 318/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r. uchyla 

się załącznik nr DO-2 stanowiący wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 2. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Określa się załącznik do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1 pn. Informacja o współwłaścicielach, stanowiący załącznik nr 3 do 

uchwały”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Serocku 

 

 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie 

  do Uchwały Nr 484/XLIII/2021 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 163/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zmienionej uchwałą Nr 318/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku  

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

Zgodnie z art. 6m ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

zobligowani są do złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Serock deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami. 

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Serocku uchwały uchylającej uchwałę w sprawie odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z dotychczasowo obowiązującej na terenie Miasta 

i Gminy Serock uchwały nr 163/XVI/2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienionej uchwałą  

nr 320/XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r., należy usunąć załącznik DO-2 stanowiący wzór deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,  

na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

W przypadku zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej obowiązuje dotychczasowy formularz deklaracji 

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 


