
UCHWAŁA NR 128/XXV/2012 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 6 grudnia 2012 r. 
 

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie 
Miasta Podkowa Leśna, na których zamieszkują mieszkańcy  

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

(t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: 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; 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, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679,  
Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz.887; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ust.1 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 
oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zmianami: Nr 171 poz. 1016,  
Nr 224 poz. 1337) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie Miasta Podkowa Leśna, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

 
 

§ 2. 
 
Określa się, iŜ pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składa się w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej w terminie do 31 marca 2013 roku. 
 

§ 3. 
 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie Miasta Podkowa Leśna, na 

których zamieszkują mieszkańcy 
 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                       
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wprowadzoną przepisami z ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 roku  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2012 roku 
zaczęły  obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Wypełniając dyspozycję art. 6n ust. 1 ustawy – Rada Miasta, w drodze uchwały, zobowiązana jest  
do określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Deklaracja zgodnie z zapisem w ustawie zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej 
wypełnienia oraz pouczenie, Ŝe dokument ten stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego. 
W uchwale zawarto takŜe informację o terminach i miejscu składania deklaracji. 

W związku z powyŜszym konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały jest uzasadniona. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


