
 

UCHWAŁA NR VI/51/19 

RADY MIASTA GRAJEWO 

z dnia 27 marca 2019 r. 

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

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/185/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3780, z 2013 r. poz. 2010, z 2014 r. poz. 1399, z 2015 r. 

poz. 959, poz. 3116) wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo 

Halina Muryjas - Rząsa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 marca 2019 r.

Poz. 1762



 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 2 do uchwały 

Nr XXX/185/12 RM Grajewo 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: art. 6n ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwała                      

Nr XXX/185/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

  

Składający:            Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na  terenie 

miasta  Grajewo (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku       

w gminach) 

  

Miejsce składania: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, pok. 32 

 

 A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

     Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo 

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

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

         PIERWSZA DEKLARACJA                                                    ZMIANA DANYCH  

 W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.  
 

 

 C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”  

OSOBA FIZYCZNA  

OSOBA PRAWNA  

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  

 IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA *:  

 

 

 IDENTYFIKATOR PODATKOWY1)
:   PESEL                                             / NIP  

 D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*  

Kraj: Województwo:  Powiat:  

Gmina: Ulica:  Nr domu: Nr Lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

Nr telefonu: Adres e-mail: 

 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GRAJEWA NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

 Nazwa ulicy: 

 Nr budynku: 

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/51/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2019 r.
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 F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”  

           WŁASNOŚĆ                                                                                               WSPÓŁWŁASNOŚĆ  

           UŻYTKOWANIE WIECZYSTE                                                                ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE  

            WŁADANIE2) …………………………  

 G. OŚWIADCZAM, ŻE: 

          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 

H. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (zabudowanych i niezabudowanych)  

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ: (ilość pojemników  zapełnianych w ciągu miesiąca odpadami 

komunalnymi zmieszanymi x ilość odbiorów w miesiącu x stawka opłaty):  

 

Rodzaj pojemników 

Liczba 

pojemników 

Ilość odbiorów  

w miesiącu 

Stawka za pojemnik, jeżeli odpady 

zbierane są: Wysokość opłaty 

za miesiąc 

a x b x c(d) selektywnie nieselektywnie 

a b c d 

O pojemności 60 l i 80 l   10,00 14,00  

O pojemności 110 l i 120 l   16,00 22,00  

O pojemności 240 l   32,00 42,00  

O pojemności 360 l   48,00 64,00  

O pojemności 400 l   56,00 74,00  

O pojemności 660 l   64,00 84,00  

O pojemności 770 l   76,00 90,00  

O pojemności 1100 l   90,00 102,00  

Typu KP-5   400,00 500,00  

Typu KP-7   550,00 590,00  

Typu KP-10    750,00 900,00  

  

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ *  

 

 

…………………………                                                                                             …….. ……………………………….. 
             /miejscowość, data/                                                                                                                                                        /czytelny podpis/ 

Pouczenie 

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 2018 r. poz. 1314 ze zm.).  

 

Wyjaśnienia:  
* Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Miasta Grajewo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstaje w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

* W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

należy złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Grajewo w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie 

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

* Stawkę opłaty, niższą dla segregujących i wyższą dla niesegregujących ustala Rada Miasta Grajewo. Stawki będą podawane do 

publicznej wiadomości.  
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Objaśnienia: 

1) identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL 

nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP –         w 

przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu  

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

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 RODO otrzymałem/-łam Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania moich danych 

osobowych przez Administratora oraz zapoznałem/-łam się z jej treścią. 

 
………………………………………………………………. 

/data i czytelny podpis odbiorcy klauzuli informacyjnej/ 
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