
 

UCHWAŁA NR XXIV/173/17 

RADY GMINY ORLA 

z dnia  30 listopada 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875), w związku z art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, poz. 2056) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/57/15 Rady Gminy Orla z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3964), zmienia się załącznik do uchwały 

nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Przewodniczący Rady 

Aleksander Klin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 4630



 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1289 z późn. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy 

Orla (właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

Miejsce składania: Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla 

A. Organ właściwy do złożenia deklaracji 

Wójt Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla 

B. Obowiązek złożenia deklaracji 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

   □ PIERWSZA DEKLARACJA      □ KOREKTA DEKLARACJI       □ ZMIANA DANYCH 

 

W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie 
 

 

C. Składający deklarację 

□ Osoba fizyczna □ Osoba prawna 
□ Jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej 

Imię i nazwisko / Pełna nazwa* 

PESEL (dot. osób fizycznych) 

  

 

          

NIP/ REGON (dot. osób prawnych i jedn. organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej) 

  

 

          

D. Adres zamieszkania/ siedziby* 

Kraj: 

 

Województwo: Powiat: 

Gmina: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: Poczta: 

 
e-mail: Telefon kontaktowy: 

D1. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne                         □ jak wyżej 

Gmina: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: Poczta: 

E. Forma władania nieruchomością 

□ własność □ współwłasność 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/173/17

Rady Gminy Orla

z dnia 30 listopada 2017 r.
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□ użytkowanie wieczyste □ zarząd lub użytkowanie 

□ posiadanie 
1)

 …………………………………………………………………………………….. 

F. Oświadczam, że: 

□ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę podstawową 

□ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą 

□ na terenie nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie 

F1. Wyliczenie opłaty  

□ Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D1 faktycznie na stałe zamieszkuje 

      ………. osób 

□ Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 

grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
Sposób wyliczenia opłaty miesięcznej (liczba osób x stawka) 

Liczba osób Stawka Opłata miesięczna 

   

□ Dla nieruchomości, na której zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 

grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

 

Liczba mieszkańców nie wchodzących 

w skład rodziny wielodzietnej 

 

 

stawka 

 

Wysokość ulgi 

 

Opłata miesięczna 

 

 

  

0 % 

 

 

Liczba mieszkańców wchodzących w 

skład rodziny wielodzietnej 

 

 

stawka 

 

Wysokość ulgi 

 

Opłata miesięczna 

   

50 % 

 

 

Łączna opłata miesięczna 

 

 

□ Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D1 faktycznie okresowo 

       zamieszkuje: 

Sposób wyliczenia opłaty miesięcznej (liczba osób x stawka) 

miesiąc liczba osób stawka 
opłata 

miesięczna 
        miesiąc liczba osób stawka 

opłata 

miesięczna 

□ STYCZEŃ 

□ LUTY 

□ MARZEC 

…………. 

………… 

………… 

………. 

………. 

………. 

……… 

……… 

……… 

□ LIPIEC 

□ SIERPIEŃ 

□ WRZESIEŃ 

……………

…………… 

……………

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 
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□ KWIECIEŃ 

□ MAJ 

□ CZERWIEC 

…………. 

………… 

………… 

………. 

………. 

………. 

……… 

……… 

……… 

□ PAŹDZIERNIK 

□ LISTOPAD 

□ GRUDZIEŃ 

…………… 

……………

………….. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

G. Podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej składającego deklarację* 

 

     

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

                   /miejscowość, data/                                                                                                /czytelny podpis/ 

 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.) 

Wyjaśnienia: 

1. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Orla o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Orla 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 przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania 

odpadów komunalnych była świadczona. 

4. Przez rodzinę wielodzietną zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. 

1832) rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci: 

1) w wieku do 18 roku życia; 

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w: 

   a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, 

   b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o 

którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4; 

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności.  

H. Załącznik 

Dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji: 

a) zaświadczenie lub oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania tak / nie* 

b) zaświadczenie lub oświadczenie o osobach zamieszkałych poza granicami gminy Orla tak / nie* 

Objaśnienia: 
1) 

podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego) 

* niepotrzebne skreślić 
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