
UCHWAŁA NR III/5/2013
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 n ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. 
zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia 

RADA MIEJSKA W BIERUNIU 
uchwala: 

§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są złożyć do 
Burmistrza Miasta Bierunia deklarację, o której mowa w § 1 w terminie: 

1) do dnia 31.05.2013 roku dla pierwszej deklaracji, 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku nieruchomości 
niezamieszkałych, 14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych, 

3) 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość lub zmiany 
ilości pojemników. 

§ 3. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych w deklaracji, w celu ich weryfikacji 
ustala się wykaz następujących dokumentów. 

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie 
instytucje, w szczególności: 

a) domy spokojnej starości, 

b) domy dziecka, 

c) zakłady karne lub zakłady poprawcze, 

d) placówki opieki zdrowotnej, 

e) jednostki wojskowe, 
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f) uczelnie wyższe, w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza 
gminą, 

g) internaty, bursy szkolne, 

h) zakłady pracy, w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc. 

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej 
gminie. 

3) kopia faktury za zużycie wody na terenie posesji. 

§ 4. Traci moc uchwała nr I/16/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia. 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Bieruniu

Adam Rozmus

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3111



 
 

1 
 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr III/5/2013 

Rady Miejskiej w Bieruniu 

z dnia 26 marca 2013 roku 

 

 

Pola należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, długopisem lub piórem  

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

 

 Podstawa prawna:  
 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 391 z późn. zm.)  

  

 Składający:  Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach 

  

 Termin: - do 31 maja 2013r. - dla pierwszej deklaracji 
- do 14 dni - od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.  

  

 
 Miejsce:  
 
 Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

  
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14  
 
Burmistrz Miasta Bierunia, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 

  

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
          Pierwsza deklaracja dla danej nieruchomości 
          Zmiana deklaracji dla danej nieruchomości 

 

B. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
1. Właściciel 
2. Współwłaściciel 
3. Zarządca 
4. Najemca, dzierżawca 
5. Użytkownik wieczysty  
6. Współużytkownik wieczysty 
7. Inny użytkownik władający nieruchomością 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 
Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. Osoba fizyczna1) 
2. Osoba prawna 
3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 
Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej) 
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PESEL2):                
 
 
NIP3):  
 

 C1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
Kraj: …………………………………………................ 
 
Województwo: …………………........................  Gmina: ………………………………………… 
 
Powiat: …………………………………………………….  Nr domu/lokalu: ……….………………… 
 
Ulica: ……………………………………………………….  Kod pocztowy:              
 
Miejscowość: ………………………………………….   nr tel. …………………………………………… 
 
Poczta: ……………………………………………………   adres e-mail:………………………………… 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA4) 

 
Miejscowość: ………………………………………. 
 
Ulica: …………………………………………………… Nr domu/lokalu:……….………………… 
 
Poczta: ………………………………….…………….  Kod pocztowy:              
                                                                        
Nr działki: ……………………………………………5) 

 

 
Nieruchomość jest (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                      

zamieszkała 

tj. nieruchomość, na której 

zamieszkują mieszkańcy 

Właściciel takiej nieruchomości 

wypełnia część E i E1 

 

niezamieszkała, na której 

powstają odpady komunalne 

tj. nieruchomość wykorzystywana 

do działalności gospodarczej, 

szkoły, ośrodki zdrowia, zakłady 

pracy, ogródki działkowe itp.                

Właściciel takiej nieruchomości 

wypełnia część F, F1 i F2 

                       

w części zamieszkała,  

a w części niezamieszkała,  

na której powstają odpady 

komunalne 

Właściciel takiej nieruchomości 

wypełnia część E, E1, F, F1, F2 i G 
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E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
(wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) 

 
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje (podać liczbę osób zamieszkujących 

daną nieruchomość) 
 

                                                                        …………………… 
 

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone i odbierane w sposób 
selektywny: 
 

 
                                                                    TAK                                  NIE 
 

3. Oświadczam, że nieruchomość wyposażona jest w kompostownik: 
 

 
                                                                    TAK                                  NIE 
 

4. Oświadczam, że nieruchomość ogrzewana jest paliwem stałym: 
 

 
                                                                    TAK                                  NIE 
 

 

E1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
(wypełniają właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy) 

 
 

Wysokość miesięcznej opłaty6) (liczba mieszkańców x miesięczna stawka)  
 
                                                     …………….…………...…zł/m-c 
 

  

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 
(wypełniają właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne) 

 
 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone i odbierane w sposób 
selektywny:                                               

                                                           
                                                                   TAK                                   NIE 

 
 

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne w okresie miesięcznym 
gromadzone będą w następujących ilościach i w następujących pojemnikach: 
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Odpady zmieszane                                  Odpady segregowane 

          
        Rodzaj          Ilość                                       Rodzaj          Ilość              
  
        120 l          …….. szt./m-c                            120 l 7)       …….. szt./m-c               
 
        240 l          …….. szt./m-c                            240 l          …….. szt./m-c            
 
        1100 l        …….. szt./m-c                            1100 l        …….. szt./m-c               

    

F1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
 

Odpady zmieszane  
                                

1. raz w miesiącu                               
2. dwa razy w miesiącu 
3. raz w tygodniu 
4. dwa razy w tygodniu  
5. trzy razy w tygodniu 
6. inaczej, jak……………… 

Odpady segregowane 
 

1. raz w miesiącu                               
2. dwa razy w miesiącu 
3. raz w tygodniu 
4. dwa razy w tygodniu  
5. trzy razy w tygodniu 
6. inaczej, jak……………… 

 

F2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(ilość pojemników x stawka za pojemnik) 

 
                                 Stawka za pojemnik na                                Stawka za pojemnik na           Wysokość opłaty                              
Rodzaj          Ilość            odpady zmieszane                   Ilość           odpady segregowane               (ilość x stawka) 
                                            
 
120 l        …….. szt./m-c        …….. zł/szt.                       …….. szt./m-c            …….. zł/szt.                    ………………. zł/m-c 

 
240 l        …….. szt./m-c        …….. zł/szt.                       …….. szt./m-c            …….. zł/szt.                    .……..………. zł/m-c 
 
1100 l      …….. szt./m-c        ……..zł/szt.                        …….. szt./m-c            …….. zł/szt.                    ………………. zł/m-c 
         
 
                                                                                                                                              SUMA              ………………. zł/m-c 

 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(wypełniają właściciele nieruchomości, która w części jest zamieszkała  
a w części niezamieszkała)  

 
 
Wysokość opłaty (Wysokość miesięcznej opłaty z cz. E1 + SUMA z cz. F2): 
 
 

……..……………………zł/m-c 
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H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 
 
………………………………………………….                                                   ……………………………… 
Czytelny podpis (osoba fizyczna)                                                      Data i miejscowość  
i pieczęć firmowa (w przypadku 
   jednostek organizacyjnych) 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 

 
 
 
 
 
 

OBJAŚNIENIA: 

1) w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający 
nieruchomością, 

2) wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkałej, 
3) wypełnia właściciel nieruchomości niezamieszkałej, 
4) dla każdej nieruchomości złożyć odrębną deklarację, 
5) dotyczy działek niezabudowanych,  
6) w przypadku wyboru selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych do wyliczenia opłaty 

należy wziąć stawkę obniżoną, natomiast w przypadku wyboru nieselektywnego sposobu zbierania 
– stawkę podstawową, nadto należy wziąć pod uwagę różnicowanie stawki w przypadku 
nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby tworzące jedno gospodarstwo domowe, 

7) pojęcie pojemnika 120 l służącego do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie jest 
równoznaczne z pojęciem worka 120 l przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. 
 

POUCZENIE: 

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn.zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę  
do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy 
uiszczać bez wezwania do 10-go każdego miesiąca następującego po kwartale dot. okresu 
rozliczeniowego w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub na rachunek 26 8435 0004 0000 0000 
6158 0001 w Banku Spółdzielczym w Tychach, Oddział Bieruń z określeniem w tytule przelewu 
adresu nieruchomości, której ta deklaracja dotyczy.  

3. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. 
Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), niezłożenie niniejszej deklaracji lub uzasadnione wątpliwości co 
do danych w niej zawartych, skutkować będą określeniem przez Burmistrza Miasta Bierunia  
w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze. 

4. Dane zawarte w niniejszej deklaracji, w szczególności dotyczące ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość, będą na bieżąco weryfikowane. 
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