
 

UCHWAŁA Nr  186/XXIV/16 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 14 września 2016 r. r.  

 

 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Milanówek.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.) Rada Miasta w Milanówku uchwala,  

co następuje:  

 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek, na której 

zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację, o której mowa w § 1,  

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą  ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 

14 dni od zaistnienia zmiany.  

§ 3.1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć: 

1) osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822   

     Milanówek; 

2) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miasta Milanówka za pośrednictwem Elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej pod adres www.epuap.gov.pl w formacie elektronicznym 

XML. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) 

lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 

lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1114). 

2. Układ informacji i powiązań między nimi w  deklaracji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Traci moc uchwała nr  178/XXIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 2016 r. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  

 

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

              Przewodnicząca 

     Rady Miasta Milanówka 

 

                 mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

http://www.epuap.gov.pl/


 

UZASADNIENIE 
 

 

Gmina realizując zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn.zm), wprowadziła uchwałą Nr 132/XVIII/16 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 31 marca 2016r. zwolnienia właścicieli nieruchomości w części z opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarstw domowych, w których dochód nie 

przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz 

posiadających Kartę Dużej Rodziny. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego 

obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin 

korzystających ze zwolnień należy dokonać zmian we wzorze deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości obejmuje również objaśnienie dotyczące sposobu jej 

wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego. Zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Ponadto 

określa warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn.zm).  

W związku z otrzymaną Uchwałą Nr 17.186.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały  

Nr 178/XXIII/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w przedmiotowej uchwale Rady 

Miasta Milanówka uwzględniono wytyczne wskazane w orzeczeniu. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


