
 

 

UCHWAŁA NR X/62/2015  

RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Kulesze Kościelne 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688 i 1793), uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie 

Gminy Kulesze Kościelne,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie 

Urzędu Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne, w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania  na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. Dopuszcza się składanie deklaracji o której mowa w § 1 za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej PUAP, Cyfrowego Urzędu,  

lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

3. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, PDF, ODT zgodnie 

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania 

dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 971) 

4. Deklaracje przesyłane w wersji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub profilem zaufanym 

ePUAP. 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 123/XXIII/2013 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 13 maja 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Kulesze Kościelne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2301) 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne. 

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. 

  Przewodniczący Rady 

Marek Wnorowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 153



Załącznik do Uchwały Nr X/62/2015 
Rady Gminy Kulesze Kościelne 
z dnia 30 grudnia 2015 r.  

 
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Podstawa prawna:  
 
Składający 
 
 
 
Miejsce składania:                   

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 391). 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 
nieruchomością. 
 
Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne.     

Organ właściwy  do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Kulesze Kościelne. 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:   
     □    pierwsza deklaracja                       □    zmiana deklaracji   od dnia…………………………………    

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 

Składający: 
  □  właściciel/ współwłaściciel                 □ zarządca/użytkownik                             □ inny podmiot władający nieruchomością 

Nazwisko i imię / pełna nazwa 
 
PESEL Telefon kontaktowy 

 
Imię i nazwisko współmałżonka 
 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA 
 

Miejscowość 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 
 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(Wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż podany w części C) 
 

Miejscowość 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 
 

Poczta 

E. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ gromadzę odpady w sposób  

SELEKTYWNY (stawka podstawowa) 

□ gromadzę odpady w sposób  

ZMIESZANY (stawka wyższa) 

□ zagospodarowuję odpady biodegradowalne poprzez kompostowanie 
 

F. WYLICZENIE OPŁATY kwartalnej (uzupełnić) 
 

 

□ Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji na stałe zamieszkuje   : 
 
Liczba osób Stawka  Opłata kwartalna 

Opłata kwartalna słownie 
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□ Oświadczam na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji okresowo zamieszkuje : 
 

Miesiąc Liczna 
osób 

Stawka 
miesięczna 

Opłata 
kwartalna 

miesiąc Liczna 
osób 

Stawka 
miesięczna 

Opłata 
kwartalna 

□ STYCZEŃ 
   □ LIPIEC 

   

□ LUTY 
  □ SIERPIEŃ 

  

□ MARZEC 
  □ WRZESIEŃ 

  

□ KWIECIEŃ 
   □ PAŹDZIERNIK 

   

□ MAJ 
  □ LISTOPAD 

  

□ CZERWIEC   □ GRUDZIEŃ   

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

Oświadczam, że przedstawione w niniejszej deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień sporządzenia.                                                     

Data 
  

Czytelny podpis 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 
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 2005r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 
 
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kulesze Kościelne deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania  na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych.  
 

3) W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Kulesze Kościelne 
określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
4) 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 do Wójta Gminy Kulesze Kościelne 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.  

 
5) W przypadku osób zamieszkujących sezonowo na terenie nieruchomości należy naliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jedynie za miesiące w których te osoby zamieszkują daną nieruchomość. 
 

6) Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w takim przypadku muszą być opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 

Objaśnienia: 
 

1) Do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika, 
 
2) Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć grupę osób spokrewnionych, spowinowaconych lub niespokrewnionych mieszkających 

razem i wspólnie utrzymujących się. 
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