
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/137/2012 

RADY GMINY BIELSK PODLASKI 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; 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 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, 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 (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się, co następuje:  

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bielsk Podlaski, zwanej dalej „deklaracją” 

określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej 

uchwały, zobowiązani są złożyć do Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46 deklarację, o której 

mowa w § 1, w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.  

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują 

mieszkańcy, zobowiązani są złożyć do Urzędu Gminy Bielsk Podlaski deklarację, o której mowa w § 1, 

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

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie 14-stu dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.  

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

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady 

 Walenty Gałuszewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 744



Załącznik do uchwały Nr XXIV/137/2012 

Rady Gminy Bielsk Podlaski 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub 

niebieskim kolorem 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. 

Dz. U. z 2012r., poz. 391).  

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bielsk 

Podlaski. 

Termin składania: Pierwszy termin składania do dnia 31 marca 2013 roku lub w ciągu         14 dni od dnia 

zamieszkania lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.  

Miejsce składania: Urząd Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46.  

 

 

A. Organ właściwy do przyjęcia deklaracji 

Wójt Gminy Bielsk Podlaski 

ul. Mickiewicza 46 

17-100 Bielsk Podlaski 

 

 

B. Obowiązek złożenia deklaracji 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat): 

 

 

 

 

 

 

C. Składający deklarację (zaznacz właściwy kwadrat) 

 

omości 

 

 

 

 

 

 

 

D. Dane składającego deklarację 

Rodzaj składającego (zaznacz właściwy kwadrat) 

 

 

prawna 
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 Adres siedziby/Adres zamieszkania  

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

Nr ewidencyjny działki 

 

 

F. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż w rubryce D 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

G. Sposób gromadzenia odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

i kolorowe oraz makulatura) 

i kolorowe oraz makulatura) dodatkowo z przydomowym kompostowaniem 

 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w rubryce E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

…………………… 

(należy podać liczbę mieszkańców) 

 

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone są: 

 

…………………………………. 

(należy podać liczbę pojemników oraz ich pojemność w litrach) 

 

 

H. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Bielsk Podlaski w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i stawki tej opłaty 

 

zł/osobę 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w rubryce G  
Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty ustalonej w drodze uchwały 

należ pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość 

 

zł/miesiąc 
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I. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację 

 

Ja niżej podpisany…….……………………………………………………………., właściciel nieruchomości 

(dokładny adres)………………………………………………………………., na której powstają odpady 

komunalne, będący w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie informacji niezgodnych z prawdą 

oświadczam, że liczba osób zameldowanych na mojej nieruchomości wynosi (podać ilość)….., natomiast 

faktycznie zamieszkujących jest (podać ilość)….. 

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

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

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

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

(podać powód, jeżeli liczba osób zameldowanych jest inna niż rzeczywiście zamieszkujących) 

 

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

      (miejscowość i data)                                                               (czytelny podpis) 

 

 

J. Adnotacje organu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnego w administracji (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954  

z póżn. zm.).  

 

Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Bielsk Podlaski  

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. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenie 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, 

w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze. 

4. Kompostowanie – rozumie się przez to składowanie na pryzmie ulegających biodegradacji odpadów 

zielonych, odpadów spożywczych i odpadów kuchennych z gospodarstw domowych.  
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