
UCHWALA Nr 210lXXU2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoici oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej przez wla4cicieli nieruchomo%ci 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6m i 6n ustawy 
z dnia 13 wrzeSnia 1996 roku o utrzyrnaniu czystoSci i poqdku  w gminach @z. U. z 201 6 r. 
poz. 250), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w normatywnych 
i niekt6rych innych akt6w prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296), Rada Miejska w Serocku 
uchwala, co nastqpuje: 

0 1  
1. Ustala siq wz6r deklaracji o wysokoici oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi skladanej przez wtaScicieli nieruchomoSci zamieszkalych na terenie 
Miasta i Gminy Serock, w brzmieniu stanowiqcym zal4cznik Nr 1 do niniejszej 
uchwaly. 
Ustala siq wz6r deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej przez wlaicicieli nieruchomoSci, na kt6rych majdujq siq domki 
letniskowe lub innych nieruchomoSci wykorzystywanych jedynie przez czqSC roku na 
cele rekreacyjno- wypoczynkowe, w brzmieniu stanowiqcym zalqcznik Nr 2 do 
niniejszej uchwaly. 

8 2  
1. WlaSciciel nieruchomoSci ma obowipek AoQC deklaracjq w tenninie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomoici pierwszego mieszkahca lub powstania na danej 
nieruchomoSci odpad6w komunalnych. 

2. WlaSciciele nieruchomoSci, na kt6rych znajdujq siq domki letniskowe lub imych 
nieruchomoSci wykorzystywanych jedynie przez cq66 roku na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe, majq obowiqzek zlozyC pierwsq deklaracjq do dnia 30 listopada 2016r. 

3. W przypadku zmiany danych bqdqcych podstawq ustalenia wysokoici naleknej oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wlaiciciel nieruchomoSci jest obowiqzany 
zloiyd nowq deklaracjq w terrninie 14 dni od dnia wys~pienia zmiany. 

0 3 
DeMaracjq, o kt6rej mowa w 9 2 wlahciciel nieruchomoSci obowiqzany jest zloiyd do 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock osobiicie lub przeslaC listownie na adres: Urqd Miasta i 
Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,05-140 Serock. 



§ 4 
1. Deklaracjq, o kt6rej mowa w $ 2 wlaiciciel nieruchomoici moge r6wniez zloi?yb za 

pomocq irodk6w komunikacji elektronicnej . 
2. Funkcjq Elektronicnej Skrzynki Podawczej Urzedu Miasta i Gminy w Serocku pehi 

Elektronicna Platforma Uslug Adrninistracji Publicnej (ePUAP) zgodnie 
z zapisami ustawy o informatyzacji dzialalnoici podmiot6w realizujqcych zadania 
publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1 1 14). 

3. Deklaracja przeslana w formie elektronicnej musi by6 opatrzona podpisem 
elektronicnym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z poh.  zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym elektronicznej Platformy Uslug Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a 
i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoici podmiot6w 
realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1 114). 

4. Wzory deklaracji skladanych w formie elektronicznej sq toisame z Aqcznikami nr 1 
i nr 2 do uchwaly. 

5 .  Wzory, o kt6rych mowa w ust. 4 sq dostqpne na stronie internetowej Urzqdu Miasta 
i Gminy w Serocku pod adresem www.serock.pl. 
Deklaracje skladane w formie elektronicnej wia4ciciel nieruchomoSci obowiqzany 
jest przeslad do Urqdu Miasta i Gminy w Serocku za poirednictwem elektronicnej 
Platformy Ushg Administracji Publicznej (ePUAP) jako zalqcznik w pliku 
o forrnatach PDF, DOC. 

@ 5 
Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

8 6 
haci moc uchwala nr 299/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 201 3 r. 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoici oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej przez wlaicicieli nieruchomoici. 

8 7  
Uchwala wchodzi w kycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urqdowyrn 
Wojew6dztwa Mazowieckiego i z mocq obowipjqcq od dnia 1 sierpnia 2016 roku. 



Uzasadnienie 
do Uchwaty Nr 210/XXU2016 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 maja 2016 roku 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko4ci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej pnez wla4cicieli nieruchomo4ci 

Z uwagi na wejScie w iycie w dniu 1 lutego 201 5 roku ustawy z dnia 17 stycznia 20 15 
roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoSci i porqdku w gminach oraz niektbrych innych 
ustaw (Dz. U z 2015 poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego, regulujqce system 
odbierania odpad6w komunalnych w gminie zachowujq moc na okres na jaki zostaly wydane, 
jednak nie dluiej niz przez 18 miesiqcy od dnia wejScia w iycie niniejszej uchwaly. 

Zgodnie z powyiszym dotychczas funkcjonujqca uchwala nr 299/XXXIII/2013 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokoici oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wldcicieli 
nieruchomoSci musi zostaC dostosowana do zmian wprowadzonych cytowanq ustawq. 

W zwiqzku z art. 6n ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoici 
i porqdku w grninach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Miejska w Serocku, uwzglqdniajqc 
koniecznoSC prawidlowego obliczenia wysokoSci op4aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, okreila w drodze uchwa4y stanowiqcej akt prawa miejscowego, wz6r 
deklaracji o wysokoSci op4aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez 
wldcicieli nieruchomoici, obejmujqcy objdnienia dotycqce sposobu jej wypelnienia oraz 
pouczenie, ze deklaracja stanowi podstawq do wystawienia tytulu wykonawczego. Uchwda 
zawiera rdwniez informacjq o terminach i rniejscu skladania deklaracji oraz warunki i tryb 
skladania deklaracji za pomocq irodk6w komunikacji elektronicznej. 
Dotychczasowa uchwala nie zawierda zapis6w dotycqcych moiliwoSci skladania deklaracji 
za pomocq Srodk6w komunikacji elektronicznej. Dostosowujqc uchwalq do obecnie 
obowiqzujqcej ustawy o utrzymaniu czystoici i porqdku w gminach, wprowadzono zatem 
5 4, mdwiqcy o warunkach i trybie sldadania deklaracji za pomocq Srodkow komunikacji 
elektronicznej . 

Ponadto w zwiqzku z podjqciem przez Radq Miejskq w Serocku Uchwaly 
Nr 208/XXI/2016 w sprawie odbioru odpaddw komunalnych od wldcicieli nieruchomoSci, 
polozonych na terenie Miasta i Grniny Serock, na ktbrych nie zarnieszkujq mieszkhcy 
a powstaja odpady komunalne oraz Uchwdy Nr 209/XXI/2016 w sprawie ustalenia 
rycza4towej stawki op4aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od dornku 
letniskowego lub innej nieruchomoici wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe, zdqcznikiem do niniejszej uchwaly staje siq takie wz6r deklaracji 
o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlaScicieli 
nieruchomoSci, na kt6rych znajdujq siq domki letniskowe lub innych nieruchomoici 
wykorzystywanych jedynie przez cqiC roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

Wypelniajqc deklaracjq wlaScicie1 nieruchomoSci podaje swoje dane oraz dokladny 
adres nieruchomoSci, na kt6rej powstajq odpady komunalne. Nastqpnie deklaruje czy odpady 
na tej nieruchomoSci bqdq zbierane w sposdb selektywny czy zmieszany. Dziqki tym 



informacjom mozliwe bqdzie prawidlowe naliczenie oplaty przez grninq. Dodatkowo 
w deklaracji wlaScicie1 nieruchomoici deklaruje spos6b postqpowania z odpadami 
ulegajqcymi biodegradacji. 
WlaSciciel nieruchomoici zarnieszkalej deklarujqc spos6b zbierania odpadbw, wylicza oplatq 
miesiqcnq rnnoiqc liczbq os6b zarnieszkujqcych nieruchomoik przez stawkq oplaty, kt6ra 
jest zaleina od sposobu zbierania odpad6w komunalnych: selektywny - oplata niisza lub 
nieselektywny (zmieszany) - oplata wyksza. 
WaSciciel nieruchomoici na kt6rej znajdujq siq domki letniskowe lub innej nieruchomoSci 
wykorzystywanych jedynie przez czqik roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe podaje 
w deklaracji wysokoik oplaty rocnej w oparciu o fakt czy odpady na terenie nieruchomoici 
zbierane sq w spos6b selektywny - oplata niisza czy nieselektywny (zmieszany) - oplata 
wyisza, a takze w oparciu, czy na terenie nieruchomoici znajduje siq jeden domek 
letniskowy, czy wiqcej domk6w letniskowych. 

Ustalenie wyiszej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jezeli 
odpady komunalne nie sq w spos6b selektywny zbierane i odbierane, jest zgodny z art. 6k ust. 
3 ustawy o utrzymaniu czystoki i porqdku w grninach . 

Stawki oplaty okreilone zostaly przez Radq Miejskq w Serocku w uchwale w sprawie 
wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawek oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock oraz w uchwale w sprawie ustalenia ryczaltowej stawki oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchornoici 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 



wYPELNIC CZYTELNIE (DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Zatqcmik nr 1 
do uchwady Nr 2101XXm016.Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 23 maja 2016 roku. 

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI~ 

12. NUMER TELEFONU 



5. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeili jest inny nii podany w D) 

34. KOD POCZTOWY 

. Na terenie nieruchomofici znajduje siq komp 
zamaczyC wlaSciwy kwadrat) 

I. ODPADY ULEGAJACE BIODEGRADAC 

' W zabudowie wielorodzinnej deklaracje wypelnia zarz@ca lub inny podmiot wiadajqcy nie~chomo$ciq. 
Deklaracja przeslana w fonnie elektronicnej musi by6 opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznyrn weryfikowanym 

za pomocq wahego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz.U. z 201%. poz. 262 z p6h. zm.) lub podpisem potwierdzonyrn profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoki podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz.U. z 20141. poz. 11 14). 

Dla kaikiej nieruchomoici nale2y zlo@C odrqbnq deklaracjq. 
Spos6b zbierania odpaddw bqdzie podlegal b iewej  kontroli. W przypadku nie wywiqzywania siq z obowiqzku selektywnego 

zbierania odpad6w komunalnych wldciwy organ w drodze decyzji naliczy opiate za odprowadzanie odpad6w komunalnych 
nieselektywnych (zmieszanych) wraz z zaleglymi odsetkami. 

Stawka zalema od sposobu zbierania i odbierania odpad6w komunalnych: selektywny (oplata nitsza) lub zmieszany (oplata 
wy*za). 



POUCZENIE 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego zgodnie z pnepisarni Ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 roku o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji @z. U. z 2014 r. poz. 1619 z p6h.zm.) 
2) Art. 54 Ustawy z dnia 10.09.1999 roku - Kodeks Karny Skarbowy @z. U. z 2013 poz. 186 r. z p6h .  zm.) Podatnik, 

kt6ry uchylajqc siq od opodatkowania, nie ujawnia wlaiciwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania 
lub nie skiada deklaracji, przez co nar- podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny. 

3) Art. 56 Ustawy z dnia 10.09.1999 roku - Kodeks Karny Skarbowy @z. U. z 201 3 poz. 186 r. z p6h .  zrn.) Podatnik, 
ktbry skladajqc organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub platnikowi deklaracjq lub 
otwiadczenie, podaje nieprawdq lub zataja prawde albo nie dopehia obowiqzku zawiadomienia o zmianie objqtych 
nimi danych, przez co nar& podatek na uszczuplenie, podlega karze gnywny. 

4) Dane zawarte w deklaracji ( w szczeg6lnoSci liczba os6b zamieszkujqcych posesjq) bqd4 weryfikowane. 
5) Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) - miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest rniejscowot6, w ktbrej osoba ta przebywa z zamiarem stalego pobytu. 



W V P E L N ~ ~  CZYTELNIE (DRUKOWANYMI LITERAMI) 
Z a l p i k  N 2 

do uchwaiy Nr 210flWn016.Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 maja 2016 roku. 

4. Rodzaj podmiotu (umaayc wWciwy kwadrat) 

wlaScicie1 w s p ~ h i c i c i e l  najemca, dzierawca 
uQtkownik wieczysty mziplca nieruchomoici inne 

C. DANE SKLADAJqCEGO DEKLARACa 
C.1. Osoba fqczna 

( 5. NAZWISKO 

1 7. IMIONA RODZIC~W 1 8. DATA URODZENIA I 
- 

9. NtJMER TELEFONU 10. ADRES E-MAIL 

1 1. NAZWA 

1 12. NUMER TELEFONU 1 13. ADRES E-MAIL I 

/ 17. WOJEW~DZTWO I 18. POWIAT I 
19. GMINA 20. ULICA 21. NR DOMU 22. NR LOKALU 



E. ADRES DO KORESPONDENCJl (iehli iest innv n 2  nodanv w Dl 

(zaznaczyC wl&ciwy kwadrat) 

ga elektronicnq (e-mail, SMS) 

PODPIS SKLADAJACEGO DEKLARACJE 

Deklaracja przeslana w formie elektronicznej musi by6 opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocq wa2nego kwalifikowanego certyf~katu w romieniu ustawy z dnia 18 wrzeSnia 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz.U. z 2013r. poz. 262 z p6h .  an.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiot6w realizuj~ych zadania publiczne (Dz.U, z 2014r. poz. 11 14). 



Dla k d e j  nieruchomoSci naleky ziotyC odrqbnq deklaracjq. 
Spos6b zbierania odpad6w bqdzie podlegal b iewej  kontroli. 
Stawka zaletna od sposobu zbierania i odbierania odpad6w komunalnych: selektywny (opiata niaza) lub zmieszany (opiata 

wybza). 

POUCZENIE 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawq do wystawienia tytulu wykonawczego zgodnie z przepisami Ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 roku o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z p6h.zm.) 
2) Art. 54 Ustawy z dnia 10.09.1999 roku - Kodeks Karny Skarbowy @z. U. z 2013 poz.186 r. z p 6 h .  zm.) Podatnik, 

kt6ry uchylajqc siq od opodatkowania, nie ujawnia wlaSciwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania 
lub nie skiada deklaracji, przez co nara2.a podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny. 

3) Art. 56 Ustawy z dnia 10.09.1999 roku - Kodeks Karny Skarbowy @z. U. z 2013 poz. 186 r. z p 6 h .  zm.) Podatnik, 
kt6ry skiadajqc organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub platnikowi deklaracjq lub 
oiwiadczenie, podaje nieprawdq lub zataja prawdq albo nie dopehia obowiqzku zawiadomienia o zmianie objqtych 
nimi danych, przez co nara2.a podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny. 

4) Dane zawarte w deklaracji bed4 weryfikowane. 
5 )  Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny @z. U. z 2016 r. poz. 380) - miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowolb, w kt6rej osoba ta przebywa z zamiarem stalego pobytu. 


