
Od 1 lipca 2013 r. Miasto Otwock zorganizuje odbiór odpadów komunalnych tylko  

od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.  

 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy winien rozwiązać 
dotychczasową umowę z podmiotem odbierającym odpady z dniem 30 czerwca 2013 r. 
Należy sprawdzić w umowie na wywóz odpadów jaki jest okres wypowiedzenia i złożyć 
stosowne dokumenty w siedzibie firmy. Jeżeli trzymiesięczny to wypowiedzenie umowy 
należy złożyć do końca marca 2013 r., a jeżeli miesięczny to do końca maja 2013 r.   
Nie rozwiązanie takiej umowy nie będzie miało wpływu na obowiązek ponoszenia opłaty 
na podstawie niniejszej uchwały oraz innych przepisów prawa miejscowego.  
 

W części F deklaracji należy wpisać następujące stawki opłaty: 

- zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane selektywnej zbiórce) 

miesięczna stawka opłaty wynosi 17 zł od jednej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość 

- segregowane odpady komunalne (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

            wielomateriałowe, biodegradowalne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, budowlane  

            i rozbiórkowe, niebezpieczne, wielkogabarytowe, pozostałości po selektywnej  

           zbiórce) miesięczna stawka opłaty wynosi 11 zł od jednej osoby zamieszkującej daną  

           nieruchomość 

 



Strona 1 z 3 
 

Załącznik do uchwały nr XXVIII/315/12 
z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
 

Podstawa prawna art. 6n. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Otwock, 
przez których rozumie się także – w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) – 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością 

Termin składania w terminie do 31 marca 2013 r. oraz w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ 
na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – zwanej dalej „opłatą” – lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ  
na wysokość opłaty – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności lub zdarzeń 

Miejsce i sposób Urząd Miasta Otwocka właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock. Deklarację składa się w formie pisemnej:  
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka albo drogą pocztową na adres 
Urzędu Miasta Otwocka albo za pomocą środków komunikacji przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą (w takim przypadku deklaracja winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) 

 
ORGAN WŁA ŚCIWY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI – PREZYDENT MIASTA OTWOCKA 

 

A. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (właściwe zaznaczyć): 

□ 1. pierwszą deklarację1 
□ 2. zmianę/korektę deklaracji2  
           3. data okoliczności powodującej powstanie, wygaśnięcie obowiązku wnoszenia opłaty  

lub data zdarzenia mającego wpływ na zmianę wysokości opłaty 
         

           ………. - ………. - ……………... r. 

B. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć): 

□  4. Właściciel 
□ 5. Współwłaściciel 
□  6. Użytkownik wieczysty 
□  7. Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu3 
□  8. Inny podmiot władający nieruchomością3 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 

C.1. OSOBA FIZYCZNA: 

 

9. Nazwisko  ………………………………………………………………………………………... 

10. Imię (Imiona) ………………………………………………………………………………………... 

11. Imię ojca  ………………………………………………………………………………………... 

12. Imię matki  ………………………………………………………………………………………... 

13. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………... 

14. PESEL  ………………………………………………………………………………………... 

15. Nr tel.  ………………………………………………………………………………………... 

16. Adres e-mail ………………………………………………………………………………………... 
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C.2. INNE PODMIOTY:3 

 

17. Pełna nazwa podmiotu …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

18. KRS  ………………………………………………………………………………………... 

19. NIP  ………………………………………………………………………………………... 

20. REGON  ………………………………………………………………………………………... 

21. Nr tel.  ………………………………………………………………………………………... 

22. Adres e-mail ………………………………………………………………………………………... 

23. Osoba/y upoważniona/e do reprezentowania podmiotu ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

24. Nr i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osób, o których mowa w pkt. 23 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

25. Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu4 ………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne5 

 

26. Ulica   ………………………………………………………………………………………... 

27. Nr domu   ………………………………………………………………………………………... 

28. Nr lokalu  ………………………………………………………………………………………... 

29. Gmina   ………………………………………………………………………………………... 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z pkt. D 

 

30. Kraj   ………………………………………………………………………………………... 

31. Województwo  ………………………………………………………………………………………... 

32. Powiat  ………………………………………………………………………………………... 

33. Gmina  ………………………………………………………………………………………... 

34. Ulica   ………………………………………………………………………………………... 

35. Nr domu/lokalu ………………………………………………………………………………………... 

36. Miejscowość   ………………………………………………………………………………………... 

37. Kod pocztowy ………………………………………………………………………………………... 
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F. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH6 (właściwe zaznaczyć,  
wybrać jedną możliwość) 

□  zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane selektywnej zbiórce) 
miesięczna stawka opłaty wynosi ............... zł7 od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość 

□ segregowane odpady komunalne (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 
wielomateriałowe, biodegradowalne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, budowlane  
i rozbiórkowe, niebezpieczne, wielkogabarytowe, pozostałości po selektywnej zbiórce)  
miesięczna stawka opłaty wynosi ............... zł7 od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość 

G. LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ 

(wpisać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, dla nieruchomości, dla której składana  

jest deklaracja) .............................. osób. 

H. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, o której mowa w pkt. D  

(iloczyn liczby mieszkańców podanej w pkt. G oraz stawki opłaty, w zależności od wybranego sposobu 

zbierania i odbierania odpadów komunalnych, z pkt. F)  

 ………………… osób  x  ………………… zł/osobę/miesiąc  =  ………………… zł/miesiąc 8 
                             G                                                     F                                                                                   H 

            
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………… 

I.  OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY LUB PODMIOTU SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 

……………………………………………………. 
data i czytelny podpis 

 
 

P O U C Z E N I E 
1) W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z Ustawą z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

2) W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.  

3) Właściciel nieruchomości winien rozwiązać dotychczasową umowę z podmiotem odbierającym odpady z dniem 30 
czerwca 2013 r. Nie rozwiązanie takiej umowy nie będzie miało wpływu na obowiązek ponoszenia opłaty na podstawie 
niniejszej uchwały oraz innych przepisów prawa miejscowego.  

4) Deklarację należy wypełnić czytelnie ręcznie wielkimi drukowanymi literami lub pismem maszynowym, lub komputerowo. 
 

O B J A Ś N I E N I A 
1. Pierwszą deklarację należy złożyć również w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2. Zmianę/korektę deklaracji należy złożyć w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku 

uiszczania opłaty, lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki 

właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, 
jeżeli zarząd nie został wybrany. 

4. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika do każdej deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający 
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub kopii 
uwierzytelnionej albo potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. Od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę 
skarbową.  

5. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
6. Wybrany sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nieprawidłowo prowadzonej selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata, jak za odpady zmieszane począwszy od dnia stwierdzenia 
nieprawidłowości wraz z odsetkami liczonymi od dnia płatności. 

7. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miasta Otwocka w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

8. Opłatę należy: 
a) wnosić – bez wezwania – raz na miesiąc, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc; 
b) wnieść w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały: okoliczności mające wpływ na 

powstanie obowiązku uiszczania opłaty, lub zdarzenia mające wpływ na wysokość opłaty. 




