
UCHWAŁA NR VIII/51/15
RADY GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku gdy deklarację składa 
podmiot inny niż właściciel, współwłaściciel lub wieczysty użytkownik wpisany w księdze wieczystej 
nieruchomości; 

2) zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.

§ 3. 1. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP). 

2.  Deklaracja, o której mowa w ust.1 jest podpisywana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/117/12 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 16 października 2012 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2795) oraz Uchwała Nr XXXV/206/13 Rady 
Gminy w Biesiekierzu z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XX/117/12 z dnia 
16.10.2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana 
przez właściciela nieruchomości ( Dz.Urz.Woj.Zach. z 2013r. poz. 3946). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM  LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Numer deklaracji  ………………………………………………… 

 
Podstawa prawna: 
 
 

Składający 
 
 

Miejsce składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2013.1399  z późn. zm.) 
 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych  
na terenie Gminy Biesiekierz 
 

Urząd  Gminy w Biesiekierzu; 76-039 Biesiekierz 103 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY BIESIEKIERZ 
76-039 BIESIEKIERZ 103 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienia znaku „x”): 

□  PIERWSZA DEKLARACJA 

□  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□   Właściciel nieruchomości                  □  Współwłaściciel                           □   Najemca, dzierżawca 

□   Użytkownik wieczysty                        □   Zarządca nieruchomości           □   Posiadacz samoistny                                                

□   Inny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
□  OSOBA FIZYCZNA                                                                 □  OSOBA PRAWNA 

Imię i nazwisko (Nazwa) 

PESEL 

Numer telefonu komórkowego   Adres e-mail 

E. DANE WSPÓŁMAŁOŻONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

Imię i nazwisko 

PESEL 

Numer telefonu komórkowego   Adres e-mail 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość   Ulica   Nr domu   Nr lokalu 

Kod pocztowy   Poczta   Numer ewidencyjny nieruchomości  
  (działki gruntu) z rejestru gruntów 
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*Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała rady Gminy w 
Biesiekierzu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Biesiekierz. 

G. ADRES KORESPONDENCYJNY – wypełnić jeżeli jest inny niż adres nieruchomości  

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

H. DOTYCZY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

(należy podać liczbę mieszkańców) 
Stawka opłaty na mieszkańca/za miesiąc  

 

 (wpisać właściwą stawkę opłaty*) 

Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób: (zaznaczyć 

właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

□ selektywny                                     □ nieselektywny 

Wysokość opłaty wynosi      

 

 (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

(słownie złotych) 
 

Czy wysyłać druki blankietów wpłat? (niepotrzebne skreślić)               Tak / Nie          
                 
WYJAŚNIENIA (wypełnia właściciel w przypadku różnicy pomiędzy ilością osób zamieszkałych, a zameldowanych na terenie 

nieruchomości) 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
…………………………………………………. 

(miejscowość i data) 

 
 

…………………………………………………. 
(czytelny podpis) 

J. ADNOTACJE ORGANU 
 

POUCZENIE 
 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014.1619 z późn. zm.). 
OBJAŚNIENIA 
1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy  
w Biesiekierzu w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
2. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt  Gminy w 
Biesiekierzu zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie jest 
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
wysokości podanej w zawiadomieniu. 
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