
UCHWAŁA NR XVIII/96/2016
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli  nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć osobiście do Urzędu Gminy Bakałarzewo, ul. 
Rynek 3, 16 – 423 Bakałarzewo, listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. 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 w 
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Sposób przesyłania: dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Elektronicznej 
Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Bakałarzewo udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług 
Administracji Publicznej ePUAP.

3. Rodzaje podpisu elektronicznego: dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, 
będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w 
systemie ePUAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXV/157/13 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2199), zmieniona uchwałą nr XXVIII/183/13 
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2472), Nr XXXVI/221/14 (Dz. Urz. Woj. Podl.z 2014 r. poz. 1057).

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Kozłowski
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Załącznik Nr 1 

   do uchwały XVIII/96/2016 

       Rady Gminy Bakałarzewo 

       z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 
Składający: 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na której powstają odpady 
komunalne na terenie Gminy Bakałarzewo 
Miejsce składania: 
Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo 

 
 

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
WÓJT GMINY BAKAŁARZEWO, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo 

 

I.   Obowiązek złożenia deklaracji 

□  PIERWSZA DEKLARACJA □  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI. ZMIANA OD DNIA……………………….. 

(zaznaczyć właściwe)                 

 

 

II.   Składający deklarację 

 

WŁAŚCICIEL, DZIERŻAWCA, NAJEMCA LOKALU, UŻYTKOWNIK, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, INNY ………………………………………… 
 

(podkreślić właściwe lub wpisać) 

 

III. Dane składającego deklarację 

   SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwe) 

□  OSOBA FIZYCZNA □ OSOBA PRAWNA □ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  

NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA FIRMY 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

IDENTYFIKATOR NIP 
 

(dla firm)……………………………….…………………….. 

PESEL 
 

(osoby fizyczne)……………………………….…………………….. 

Adres zamieszkania / siedziba firmy 

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO 

 
POWIAT 

 
GMINA 

 
ULICA 

 
NR DOMU / LOKALU 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

 
KOD POCZTOWY 

 
POCZTA 

 
NR TELEFONU ADRES e-mail 

 

IV. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. (Jeżeli inny jak w rubryce III) W sytuacji władania więcej niż 
jedną nieruchomością na każdą z nich należy złożyć odrębną deklarację. 
KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO 

 
POWIAT 

 

GMINA ULICA 

 
NR DOMU / LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 
KOD POCZTOWY 

 
POCZTA 
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V-I. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych  
(Wypełnić również w przypadku nieruchomości mieszanych, czyli w części zamieszkałych oraz nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, czyli np. 

sklepy, miejsca działalności gosp. Itp.) 

Ilość osób zamieszkałych 
 

Czy odpady na nieruchomości będą 
gromadzone w sposób selektywny? 
(Zaznaczyć właściwe) 

□ TAK □ NIE 

 

V-II. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  
(Wypełnić również w przypadku nieruchomości mieszanych, czyli w części zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne) 

Ilość osób przebywających stale na nieruchomości 
 

Czy odpady na nieruchomości będą 
gromadzone w sposób selektywny? 
(Zaznaczyć właściwe) 

□ TAK □ NIE 

 

V-III. Dotyczy opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(Wypełnić również w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe) 

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe 

 

Czy odpady na nieruchomości będą 
gromadzone w sposób selektywny? 
(Zaznaczyć właściwe) 

□ TAK □ NIE 

VI. Stawka ryczałtu za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

a) Stawka ryczałtu  przy selektywnym gromadzeniu odpadów 
100 zł  rocznie za daną nieruchomość  

b) Stawka ryczałtu  przy braku selektywnego gromadzenia odpadów 
160 zł rocznie za daną nieruchomość 

VII. Obliczanie rocznego ryczałtu za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

A.  

Dla właścicieli nieruchomości , 

na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno –

wypoczynkowe (dotyczy 

właścicieli , którzy zaznaczyli w 

pkt. V-III) 

B.  

 

Ilość nieruchomości……………………… 

(wpisać ilość z poz. V-IIII) 

C.  

 

Stawka …………………………… 

(wpisać z poz. VI. a lub b w 

zależności od zaznaczenia w pkt. 

V-III) 

D.  

 

Opłata …………………………… 

(wynik mnożenia B x C) 

 

VIII. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy 

a) Stawka opłaty miesięcznej przy selektywnym gromadzeniu odpadów 
Osoby 1 – 4 - 7 zł, osoby 5 – 8 – 4 zł, 

osoby powyżej 9 – 1 zł  

b) Stawka opłaty miesięcznej przy braku selektywnego gromadzenia odpadów 
Osoby 1 – 4 - 13 zł, osoby 5 – 8 – 7 zł, 

osoby powyżej 9 – 2 zł 
VII. Obliczanie wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

E.  

Dla właścicieli nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy 

(Dotyczy właścicieli, którzy 

zaznaczyli w punkcie V-I) 

F.  

 

Ilość osób ………………………………. 

(wpisać ilość z poz. V-I) 

G.  

 

Stawka …………………………… 

(wpisać z poz. VI. a lub b w 

zależności od zaznaczenia w pkt 

V-I) 

H.  

 

Opłata 

…………………………… 

(wynik mnożenia B x C) 

I. 

 

dla właścicieli nieruchomości, na 

której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady  

(dotyczy właścicieli, którzy 

zaznaczyli w pkt V-II) 

J. 

Ilość pojemników na nieruchomości 

K. 

Stawka za pojemnik na 

nieruchomości 

L. 

Opłata 

F x G 

pojemnik Ilość Przy selekcji 

odpadów 

Przy braku 

selekcji 

odpadów 

60 l    9 zł      26 zł  

120 l  12 zł      34 zł  

240 l  24 zł      60 zł  

1100 l  85 zł    200 zł  
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2500 l       210 zł    500 zł  

 Ł. 

Suma 

 

 

 

VIII. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

a) dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy 

(wpisać kwotę z poz. H. lub zero) 

 

b) dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady 

(wpisać kwotę z poz. Ł. lub zero) 

 

c) dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe (wpisać kwotę z poz. D lub zero) 

 

SUMA 
wpisać sumę kwot z poz. a, b i c 

 

 

IX. Informacje na temat instalacji sanitarnych i kompostownika 

Sposób podłączenia nieruchomości do instalacji odprowadzających nieczystości ciekłe 
(zaznaczyć właściwe) 

□  Sieć kanalizacji □ Przydomowa oczyszczalnia □ Zbiornik bezodpływowy 

Czy na nieruchomości znajduje się kompostownik? 
(Zaznaczyć właściwe) □ TAK □ NIE 

 

X. Podpis składającego deklarację 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6o. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

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

(Miejscowość i data)                                                                                                                        (Czytelny podpis) 

 

XI. Adnotacje Urzędu Gminy Bakałarzewo 
 
 
 

 
POUCZENIE 
1. 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. z 2014 r. poz.1619 z późn. zm.). 
OBJAŚNIENIA 
1. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Bakałarzewo w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości  pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. 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 deklaracje do Wójta Gminy Bakałarzewo w terminie 14 dni od nastąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza sie za miesiąc , w którym nastąpiła zmiana. 
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