
 

 

 

UCHWAŁA NR XXIII/188/17 

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE 

z dnia 30 marca 2017 r. r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Knyszyn oraz terminów i miejsca ich 

składania 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) uchwala się co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklaracja zawiera pouczenie dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz, że stanowi ona podstawę 

do wystawienia tytułu wykonawczego. 

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 

w Urzędzie Miejskim w Knyszynie  w terminie 14 dni: 

1) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości  

lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. 

§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia 

w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność 

do czasu złożenia nowych deklaracji na wzorze określonym niniejszą uchwałą. 

§ 5. 1. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39,  

19-120 Knyszyn, bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną na Skrzynkę 

Podawczą Urzędu Miejskiego w Knyszynie  www.knyszyn.pl. 

2. Deklaracja w formacie elektronicznym musi być opatrzona ważnym bezpiecznym podpisem 

elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem 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). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Irena Wysocka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Poz. 1678



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/188/17 

Rady Miejskiej w Knyszynie 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 DEKLARACJA  

 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
1
 

PROSIMY WYPEŁNIĆ POLA POGRUBIONE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity  

Dz. U. z 2016 r., poz. 250). 
 

Składający deklarację: 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. 

 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19 – 120 Knyszyn   
Organ właściwy do przyjęcia 

deklaracji: 
Burmistrz Knyszyna  

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 
(zaznaczyć właściwe pole wstawiając znak X w polu po prawej stronie) 

 

Pierwsza deklaracja  
Zmiana danych zawartych w ostatniej deklaracji (podać datę złożenia ostatniej deklaracji)   

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

Nazwisko i imię  

Numer PESEL  

Telefon kontaktowy  adres e-mail  

C.ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica, numer domu  

D.ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

(nie wypełniać jeżeli adres nieruchomości jest taki sam jak adres zamieszkania) 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica, numer domu  

E.FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

(zaznaczyć właściwe pole wstawiając znak X w polu po prawej stronie) 

 

Własność  
Współwłasność  
Użytkowanie wieczyste  
Zarząd nieruchomości wspólnej  
Najem lub dzierżawa  
Inne (jakie?)  

F.OŚWIADCZAM, ŻE: (zaznaczyć właściwe pole wstawiając znak X w polu po prawej stronie)  
gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą  
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą   

G.WYLICZENIE OPŁATY:   
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Rodzaj gospodarstwa domowego2 

Ilość gospodarstw 

domowych na terenie 

nieruchomości 

Stawka opłaty [zł/miesiąc]3 Kwota opłaty [zł/miesiąc] 

(iloczyn odpowiednich wartości z 

kolumn 2 i 3 lub 4) 

 
Zbiórka 

selektywna 

Zbiórka 

nieselektywna 
 

1 2 3 4 5  

Gospodarstwo domowe 1 osobowe  10 zł 20 zł  

Gospodarstwo domowe 2 osobowe  19 zł 38 zł  

Gospodarstwo domowe 3 osobowe  28 zł 56 zł  

Gospodarstwo domowe 4 osobowe  36 zł 72 zł  

Gospodarstwo domowe 5 osobowe  44 zł 88 zł  

Gospodarstwo domowe 6 osobowe i 

więcej 
 52 zł 104 zł  

Łączna kwota opłaty miesięcznej [zł/miesiąc] (suma kwot opłat z kolumny 5)  

Opłata za dwa miesiące zł (opłata miesięczna x 2)  

H.WYKAZ OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
4
 (imię i nazwisko)  

Uwaga. Część H. wypełniają jedynie właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. W przypadku nieruchomości 

wielorodzinnych dla każdego lokalu należy dołączyć załącznik Nr 1 do niniejszej deklaracji. 
 

1. 2. 3.  

4. 5. 6.  

7. 8. 9.  

10. 11. 12.  

13. 14. 15.  

I. Ilość składanych załączników Nr 1  

J.INFORMUJĘ, ŻE: (zaznaczyć właściwe pole wstawiając znak X w polu po prawej stronie)  
odpady komunalne ulegające biodegradacji gromadzę we własnym kompostowniku  
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie gromadzę we własnym kompostowniku  

K.OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ  
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz. 922) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Składając niniejszą deklarację oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą.  
 

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

(miejscowość, data, czytelny podpis) 

 Objaśnienia: 

 

1. Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację. W zabudowie wielorodzinnej 

deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

2. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć jedną osobę lub zespół osób które mieszkają razem i wspólnie się 

utrzymują. 

3. Stawka opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

4. Należy wyszczególnić wszystkie osoby faktycznie zamieszkałe w lokalu (zameldowane i niezameldowane). Do 

osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania 

powyżej 2 miesięcy. 

 

 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 2016 r., poz. 599). 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 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 dni  

od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 

się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

4) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Knyszyna określa, w drodze 

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

w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 
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5) Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39,  

19-120 Knyszyn, bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną  

na Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Knyszynie dostępną na stronie internetowej www.knyszyn.pl. 

Deklarację złożoną w formie elektronicznej należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1678

http://www.knyszyn.pl/


 Załącznik Nr 1 

do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej 

 

Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
1
 

 
 Podstawa prawna: Uchwała Nr Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia  r. w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpad mi komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

 

Składający deklarację: Właściciele lokali lub lokatorzy w budynkach wielorodzinnych  
Miejsce składania deklaracji: Właściciel lub zarządca nieruchomości  
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwe pole wstawiając znak X w polu po prawej stronie) 

 

Pierwsza deklaracja  
Zmiana danych zawartych w ostatniej deklaracji (podać datę złożenia ostatniej deklaracji)   

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE  
Nazwisko i imię  

Numer PESEL  

Telefon kontaktowy  adres e-mail  

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU), NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
2
 

(nie wypełniać jeżeli adres nieruchomości jest taki sam jak adres zamieszkania) 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

D. OŚWIADCZAM, ŻE: (zaznaczyć właściwe pole wstawiając znak X w polu po prawej stronie)  
gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą  
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą   

E. OŚWIADCZAM, że w lokalu wymienionym w części C. są następujące gospodarstwa domowe:  

Rodzaj gospodarstwa domowego3 Liczba gospodarstw domowych w lokalu mieszkalnym 
 

 

1 2  
Gospodarstwo domowe 1 osobowe  
Gospodarstwo domowe 2 osobowe  
Gospodarstwo domowe 3 osobowe  
Gospodarstwo domowe 4 osobowe  
Gospodarstwo domowe 5 osobowe  
Gospodarstwo domowe 6 osobowe i więcej  

F. WYKAZ OSÓB MIESZKAJACYCH W LOKALU4 (imię i nazwisko)  
1. 2. 3.  
4. 5. 6.  
7. 8. 9.  
10. 11. 12.  
G. INFORMUJĘ, ŻE: (zaznaczyć właściwe pole wstawiając znak X w polu po prawej stronie)  

odpady komunalne ulegające biodegradacji gromadzę we własnym kompostowniku  

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie gromadzę we własnym kompostowniku  

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE  
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą.  
  

………………………………………….…………………………….……………… 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 

Objaśnienia: 

1. Oświadczenie składają właściciele lokali mieszkalnych lub lokatorzy w zabudowie wielorodzinnej  

do właściciela lub zarządcy nieruchomości. 

2. Dla każdego lokalu mieszkalnego należy złożyć odrębne oświadczenie. 
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3. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć jedną osobę lub zespół osób które mieszkają razem 

i wspólnie się utrzymują. 

4. Należy wyszczególnić wszystkie osoby faktycznie zamieszkałe w lokalu (zameldowane i niezameldowane). 

Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem 

zamieszkania powyżej 2 miesięcy. 

 Pouczenie: 

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

odpadami komunalnymi należy niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie do właściciela lub zarządcy 

nieruchomości. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmiennej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana 
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