
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/121/12 

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU 

z dnia 27 grudnia 2012 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, 

Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, 

poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:  

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek, stanowiący Załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Określa się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

do dnia 31 marca 2013 r.;  

2. 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 wystąpienia zmiany.  

§ 3. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1) oświadczenie o pobycie poza granicami kraju,  

2) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie innej gminy,  

3) umowa najmu lokalu w innym miejscu niż miejsce zamieszkania,  

4) zaświadczenie o przebywaniu w zakładzie karnym,  

5) zaświadczenie o przebywaniu w zakładzie opieki/szpitalu,  

6) zaświadczenie lub oświadczenie o przebywaniu w internacie/akademiku lub oświadczenie o zamieszkaniu 

w innym miejscu w przypadku studiowania/uczenia się poza miejscem zamieszkania.  

§ 4. Deklarację należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku przy ulicy Kościuszki 

2 lub listownie za potwierdzeniem odbioru.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.  
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Zbigniew Filipczyk 

 

 

 

 

Załącznik  

do Uchwały Nr XVIII/121/12 

Rady Miejskiej w Bisztynku 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

_________________________________________________________________________________________ 
NALEŻY WYPEŁNIĆ  NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  NZ-1 

 
Podstawa prawna:       

 

Składający:        
 

 

Termin składania:     
 

  

Miejsce składania:               

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r., poz. 

391); 
 

Właściciel nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie  Gminy Bisztynek, na których powstają 

odpady komunalne; 
 

Pierwszy termin składania do 31.03.2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w  

którym nastąpiły zmiany danych określonych w złożonej deklaracji; 
 

Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek. 
 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
      Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

        1.złożenie deklaracji                      2. korekta deklaracji (data zaistnienia zmian  ____  -  ____ -  _______) 

 

 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI      
      Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

     1. właściciel, 2. współwłaściciel, 3. najemca, dzierżawca 4. zarządca, 5. użytkownik wieczysty, 6. inny 
 

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 
    Nazwisko i imię /  Nazwa pełna 

1. 

 

    Numer PESEL / NIP 

2.                                        NIP …………………………………..                                  PESEL ………………………………… 
 

 

   Adres do korespondencji 

3. Kraj 

 

 

4. Województwo 5. Powiat 

6. Gmina 

 

 

7. Miejscowość 8. Kod pocztowy 

9. Ulica 

 

 

10. Nr domu/ Nr lokalu 

 

11. Nr telefonu 12. E-mail 
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
13. Miejscowość 14. Nr domu/ Nr lokalu 15. Nr ewidencyjny działki 

 

 

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 

części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 
16.    

............................................................................................... 

                                      (Podać liczbę osób faktycznie zamieszkałych) 

 

E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej 

w części D niniejszej deklaracji odpady będą 

gromadzone w sposób selektywny z podziałem na: 

papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady 

ulegające biodegradacji i zielone. 

 

 

   TAK                               NIE 

 

OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.  Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

Liczba mieszkańców  

(należy wpisać liczbę z pozycji 16) 

17. 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

18. 

  …..… zł 

 
(w przypadku , gdy odpady będą 

gromadzone i odbierane                     
w sposób selektywny) 

19. 

  …..... zł 

 
(w przypadku, gdy odpady nie będą 

gromadzone  i odbierane  w sposób 

selektywny) 

Wysokość miesięcznej opłaty 
(wypełniamy tylko jedno pole) 

1.w przypadku odpadów gromadzonych  i odbieranych  w 

sposób selektywny 
Poz.20                      iloczyn pozycji 17x18 
2.w przypadku odpadów zmieszanych 

Poz. 21                     iloczyn pozycji 17x19 

20. 

 

 
................. .....  zł 

                                                

Iloczyn poz. 17x18 

21. 

 

 
................. .....  zł 

 

Iloczyn poz.. 17x19 

 

 

G. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI I ZIELONE, min. resztki pożywienia, skoszona trawa, gałęzie drzew, 

liście. 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady ulegające 

biodegradacji i zielone będą kompostowane we własnym 

zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami:               

    22.           TAK      NIE                                                   

 

 

H. Oświadczenie i podpis składającego deklarację   
 

Oświadczam, iż dane zawarte przeze mnie w niniejszej deklaracji zgodne są ze stanem faktycznym. 

 

 
                 ..............................................                                                             .................................................................                                                                                           
                       (miejscowość i data)                                                                                     (czytelny podpis osoby składającej deklarację 

ADNOTACJE URZĘDOWE 
23.   Adnotacje organu: 

 

 

 

24.  Uwag nie wniesiono. 

25. Data 26. Podpis przyjmującego formularz 

 

 

 

 
 

POUCZENIE 
1. Niniejsza deklaracja jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowan iu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

 

OBJAŚNIENIA 
1. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana 

budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu 
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przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli 

lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 

2. Miejsce zamieszkania – należy przez to rozumieć miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek; niezależnie 
od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem urlopowym, odwiedzinami u przyjaciół lub krewnych, interesami, leczeniem 

medycznym lub pielgrzymkami religijnymi; 

2. Mieszkaniec (osoba zamieszkała) – należy przez to rozumieć osobę mieszkającą w miejscu zamieszkania przez okres co najmniej 3 miesięcy. 
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 

dnia 31.03.2013r. lub zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach w ciągu 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w ciągu 14 dni od dnia, w  którym nastąpiły zmiany danych określonych w 
deklaracji. 

4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji Burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.  

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić miesięcznie w kasie Urzędu Miejskiego w Bisztynku albo przelewem na 

rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bisztynku z dopiskiem „opłata za odpady” do 15 dnia każdego miesiąca którego obowiązek 

ponoszenia opłaty dotyczy.  

6. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku Nr XVIII/120/12  z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek należy wybrać: 
- dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny 9,95 zł. 

- dla odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie 14,92 zł. 
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