
 

 

UCHWAŁA NR XIX/175/17 

RADY GMINY ZAWADY 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1, art. 6m 

ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1289) Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne położonych na terenie 

Gminy Zawady stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

na których powstają odpady komunalne. 

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć 

w terminach: 

1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych, 

2. 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Deklaracje, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy 

w Zawadach ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady. 

§ 5. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

§ 6. Określa się również warunki oraz tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1. Deklaracje składane za pomocą elektronicznej platformy e-PUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570). 

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być podpisana 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 2014 r. poz. 1662 z 2014 r. 

poz. 1662, z 2015 r. poz. 1893) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570); 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 października 2017 r.

Poz. 3706



§ 7. Deklaracje złożone na podstawie uchwały Nr XXVIII/257/14 Rady Gminy Zawady z dnia 29 kwietnia 

2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/13 Rady Gminy Zawady z dnia 28 lutego 2013 roku dotyczącej 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wcześniejszych, 

zachowuja swą ważność do czasu zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/257/14 Rady Gminy Zawady z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XIX/183/13 Rady Gminy Zawady z dnia 28 lutego 2013 roku dotyczącej wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady. 

§ 10. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawady oraz 

tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Zawady. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Zawady 

Dariusz Targoński 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/175/17 

Rady Gminy Zawady 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 

. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna:  Art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

                                 w gminach ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 1289 ) 

 

Składający:             Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych  

                                na terenie Gminy Zawady 

 

Miejsce składania: w formie pisemnej : 

                                   -  Urząd  Gminy w Zawadach ul. PLAC WOLNOŚCI 12, 16-075 ZAWADY 

                                   w formie elektronicznej: 

                                   - ePUAP 

ORGAN  WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI WÓJT GMINY ZAWADY 

A. OBOWIĄZEK  ZŁÓŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ 

1. Złożenie deklaracji 

□  

2. Korekta deklaracji              

□  

3. Zmiana danych 

 identyfikacyjnych 

B. SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat ) 

 

□ Właściciel nieruchomości 

□ Współwłaściciel 

□ Użytkownik wieczysty  

□ Zarządca, użytkownik nieruchomością  

□ Inny podmiot władający  

□ Najemca, dzierżawca 

□ Inny 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA 

4. Imię/imiona 

 

5. Nazwisko 

6. Nazwa (w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną) 

 

7. Miejscowość  

 

8. Ulica 9. Numer domu 

10. Numer lokalu 

 

11. Kod pocztowy 12. Numer telefonu 13. Adres e-mail 

14. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 

 

15. PESEL 
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  KOMUNALNE 

16. Miejscowość 

 

17. Ulica 

 

18. Numer domu 

 

19. Numer lokalu 

 

 

20. NUMER EWIDENCYJNY  

NIERUCHOMOŚCI  

       W REJESTRZE GRUNTÓW  

 

 

 

 

 

 E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

 

 

21. Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji prowadzone jest/są 

gospodarstwo/a domowe (podać liczbę gospodarstw domowych) ……… 

 

22.Oświadczam, że w gospodarstwie domowym położonym na nieruchomości wskazanej w 

części D niniejszej deklaracji zameldowanych jest osób w liczbie : …… natomiast faktycznie zamieszkuje osób 

w liczbie : …………. . 

 

 

 

 

F. SPOSÓB  ZBIERANIA I  ODBIERANIA ODPADÓW ( zaznaczyć właściwy kwadrat ) 

     

 

 

 

23. Oświadczam , że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji odpady komunalne będą 

gromadzone w sposób:  

 

         □     Selektywny      

                       

         □     Nieselektywny  ( zmieszany ) 

 

 

        

 

G.   OPŁATA  ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI   KOMUNALNYMI 

 

                                         

G O S P O D A R S T W O    D O M O W E 
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24.           SEGREGOWANE 

             

 miesięczna wysokość opłaty określona odrębną 

             uchwałą Rady Gminy Zawady  

             ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

           

 

□  ( od 1 do 2 osób )      -   12   zł 

 

□  ( od 3 do 5 osób )      -   27   zł 

 

□  ( 6 osób i powyżej )   -   36  zł 

 

                   

   

 25.NIESEGREGOWANE ( ZMIESZANE ) 

 

 miesięczna wysokość opłaty określona odrębną 

             uchwałą Rady Gminy Zawady  

             ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  

 □  ( od 1 do 2 osób )      -     21  zł 

 

 □  ( od 3  do 5  osób )    -     47  zł 

 

 □  ( 6 osób i powyżej )   -     63  zł 

 

 

26. Miesięczna wysokość  opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego  

 

27.               ……………….   zł                   

28. Opłata  kwartalna (kwotę z poz. 27  należy     

pomnożyć przez 3 miesiące)  
29.             ………………  zł  

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

……………………………………………………… 

 Data ( dzień-miesiąc-rok )                                              

 

 

……………………………………………           

( czytelny podpis ) 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

POUCZENIE: 
Niniejsza  deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego zgodnie z  przepisami  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o  postępowaniu  egzekucyjnym   w administracji  

(Dz. U. z 2016 r poz. 599) 

Objaśnienia: 
1). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Zawady o wysokości opłaty   za  

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

2). W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej  

    opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ; dotyczy to również przypadku zmiany danych oraz 

    zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami  

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