
 

UCHWAŁA NR III/14/2018 

RADY GMINY PŁASKA 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiący 

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 

Gminy Płaska, Płaska 53 w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.). 

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

gospodarowanie odpadami lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Płaska w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Płaska 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. 

§ 3. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać 

w Urzędzie Gminy Płaska osobiście, przesyłać pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając 

deklarację w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji na adres: odpady@plaska.pl, w obu przypadkach 

załącznik musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

kwalifikowanego certyfikatu, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej  

e-Puap podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego 

certyfikatu lub profilu zaufanego. 

§ 4. Traci moc Uchwała NR VII/50/15 Rady Gminy Płaska z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 

poz. 1908, poz. 2167) 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Alicja Polkowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 stycznia 2019 r.

Poz. 8



 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454, z późn. zm.). 

Składający: 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  nieruchomości,  na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część 

roku, położonych na terenie Gminy Płaska.  

Miejsce składania   Urząd Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska 

 A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 1. Nazwa i adres organu, do którego jest składana deklaracja. 

WÓJT GMINY PŁASKA 16 – 326 PŁASKA 53 

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI. 

 2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

 □ NOWA DEKLARACJA                        □ KOREKTA DEKLARACJI 

 

 data zaistnienia zmiany ………………………… 

 C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 

 3. Rodzaj władającego nieruchomością (zaznaczyć właściwe poprzez postawienie znaku „x”). 

□ WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK, POSIADACZ 

□ ZARZĄDCA 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWNIK, WSPÓŁPOSIADACZ 

□ INNE 

 4. Imię i nazwisko składającego deklarację 
 

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

 5. Numer PESEL 
 

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

 6. Telefon kontaktowy 
 

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

 D. ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA. 

7. Kraj 

 

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

8. Województwo 

 

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

9. Powiat 

 

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

10. Gmina 

 

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

11.Ulica 

 

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

12.  Numer domu 

 

…........................... 

13. Numer lokalu 

 

…........................... 

14. Miejscowość 

 

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

15. Kod pocztowy 

 

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

16. Poczta 

 

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

 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE. 

17. Kraj 

 

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

18. Województwo 

 

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

19. Powiat 

 

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

20. Gmina 

 

 

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

21.Ulica 

 

 

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

22. Numer domu 

 

 

…....................... 

23. Numer lokalu 

 

 

…………….. 

24. Numer ewidencyjny nieruchomości 

w rejestrze gruntów 

 
…………………………. 

25. Miejscowość 

 

26. Kod pocztowy 

 

27. Poczta 

 

Załącznik do uchwały nr III/14/2018

Rady Gminy Płaska

z dnia 20 grudnia 2018 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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 …............................................................  …............................................................  …............................................................ 

 F. INFORMACJE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 

 

28. Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości opisanej w części E są zbierane w sposób: 
 

□ SELEKTYWNY                                          □ ZMIESZANY 

 

29. Oświadczam, że nieruchomość opisana w części E jest wyposażona w kompostownik: 
 

□ TAK ………………..m2                             □ NIE 

 G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI. 
Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby gospodarstw domowych. 

 

RODZAJ  

GOSPODARSTWA  

DOMOWEGO 

LICZBA 

GOSPODARSTW 

DOMOWYCH NA 

NIERUCHOMOŚCI 

STAWKA OPŁATY 

(ZŁ./MIESIĄC) 

KWOTA OPŁATY 

(ZŁ./MIESIĄC) 

(2 x 3) 

1 2 3 4 

Gospodarstwo domowe 1 osobowe 
30a. 30b. 30c. 

Gospodarstwo domowe 2 osobowe 
31a. 31b. 31c. 

Gospodarstwo domowe 3 osobowe 
32a. 32b. 32c. 

Gospodarstwo domowe 4 osobowe 
33a. 33b. 33c. 

Gospodarstwo domowe 5 osobowe 
34a. 34b. 34c. 

Gospodarstwo domowe 6 osobowe 

i powyżej 

35a. 35b. 35c. 

Łączna kwota opłaty miesięcznej (suma): 
36. 

 

37. Wysokość  miesięcznej opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi wynosi słownie złotych: 

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

        H.WYSOKOŚĆ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

           KOMUNALNYMI 
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Wysokość opłaty ryczałtowej stanowi iloczyn stawki opłaty i l iczby domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

LICZBA DOMKÓW LETNISKOWYCH  

LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

STAWKA OPŁATY 

WYSOKOŚĆ  

ROCZNEGO 

RYCZAŁTU 

(1 x 2) 

1 2 3  

38a. 

 

38b. 38c. 

    

39. Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej za gospodarowanie  odpadami komunalnymi wynosi słownie złotych: 

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

 I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 

40. Oświadczam, że wszystkie dane podane przez mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

 

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

                   (miejscowość, data)                                                                                                     (czytelny podpis składającego deklarację) 

 J. ADNOTACJE ORGANU. 

41. Uwagi organu przyjmującego deklarację. 

 

 

 

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 2018 r. poz. 

1314 z późn. zm.).  

OBJAŚNIENIA  

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

gospodarowanie odpadami lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Płaska w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się 

za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Płaska 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.  

3. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne 

deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.  
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