
UCHWAŁA NR VIII/64/19
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454; poz. 1629), Rada 
Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 
1 ust. 1 albo § 1 ust. 2 składa się do Urzędu Gminy w Będzinie, w formie pisemnej lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).

2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie 
i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji 
publicznej zwanej dalej ePUAP.

3. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania formularza 
elektronicznego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. 

1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni 
od:

a) dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych,

b) dnia nastąpienia zmiany danych objętych złożoną deklaracją oraz

c) daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                            
z nieruchomości zamieszkałych obowiązujące na podstawie XIII/103/15 Rady Gminy w Będzinie z dnia 
27 listopada 2015r. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zachowują swoją ważność 
do dnia 30 czerwca 2019 r.

3. Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                            
z nieruchomości zamieszkałych należy złożyć w terminie do 15 lipca 2019r.
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4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na 
których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe złożone do 
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność.

§ 4. 

Do złożonej deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający zmianę danych zawartych w deklaracji, 
o ile nastąpiły zmiany w stosunku do poprzedniej deklaracji, w formie:

1. dokumentu potwierdzającego zamieszkanie poza nieruchomością lub ustanie zamieszkania (np. 
dokument stwierdzający zmianę miejsca zameldowania, oświadczenie, zaświadczenie ze szkoły/uczelni, akt 
zgonu, potwierdzenie objęcia opłatą w innej gminie),

2. dokumentu potwierdzającego wzrost liczby zamieszkujących osób (np. akt urodzenia, oświadczenie, 
zameldowanie),

3. inne dokumenty określone w przepisach szczególnych w tym potwierdzające  umocowanie osób 
podpisujących deklarację za podmioty obowiązane do złożenia deklaracji.

§ 5. 

1. Traci moc Uchwała nr XIII/103/15 Rady Gminy w Będzinie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2. Traci moc Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 8. 

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Będzinie oraz opublikowaniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie

Barbara Grudzień
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                                Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/64/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 maja 2019 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna   

 

Ustawa  z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454; poz. 1629) 

 

Składający   
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej w rozumieniu ustawy                      

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, położonych w granicach administracyjnych 
Gminy Będzino, na których powstają odpady komunalne. 

Termin składania 
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie 

obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń 

mających wpływ na wysokość opłaty 

Miejsce składania Urząd Gminy w Będzinie, 76 – 037 Będzino 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

 Wójt Gminy Będzino 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 
□ Nowa deklaracja - pierwsza deklaracja -  data zamieszkania:       ………   ………    ……. 

                                                                                                                  (dzień – miesiąc – rok) 

□ Nowa deklaracja – zmiana danych -  data zmiany:                     ………   ………    ……. 

                                                                                                                 (dzień – miesiąc – rok) 

□ Korekta deklaracji -   data zmiany, której dotyczy korekta:       ………   ………    ……. 

                                                                                                                  (dzień – miesiąc – rok)                   

C. DANE SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ    (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

C.1. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Osoba Fizyczna                     □ Osoba Prawna                 □ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

C.2. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Własność    □ Współwłasność      □ Użytkownik wieczysty 

□ Najemca, dzierżawca □ Zarząd lub Użytkowanie □ Inny  (określić jaki)……………………….. 
 C.3. Dane indentyfikacyjne  

Imię i nazwisko 

 
Imię ojca Imię matki 

PESEL/ Data urodzenia Numer telefonu E – mail 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C.4. IMIĘ I NAZWISKO MAŁŻONKA / IMIĘ I NAZWISKO WSPÓŁWŁAŚCICIELA*  
Imię ojca Imię matki Data urodzenia 

PESEL Numer telefonu E – mail 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem 
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Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C.5. WYPEŁNIA OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

Nazwa pełna 

REGON NIP Kraj 

Województwo Powiat Ulica 

Numer domu Numer lokalu Numer Telefonu/ E - mail 

D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
Kraj Województwo Powiat 

 

Gmina Ulica Numer  domu Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż w części C.3./ C.4./C.5.)                            

Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

Gmina Ulica Numer  domu Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

F. OŚWIADCZENIA  

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji  

zamieszkuje: ………………………………………………………………………….. 

                                                                    (należy podać liczbę mieszkańców) 

 

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny * 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  

…………….…………… zł 

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………… 
 

G. USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji od                       

…… …….. …….  nikt nie zamieszkuje. 

(dzień – miesiąc – rok) 

H. INNE INFORMACJE DLA ORGANU  (pole nieobowiązkowe) 

…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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I. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

Imię  Nazwisko 

Data wypełnienia deklaracji 

 

Podpis ( pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

(niepotrzebne skreślić)  

J. ADNOTACJE ORGANU 

  

Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym                                             Przypis: ……………….zł  ( miesiące …………………….) 

Odpis: ………………… zł ( miesiące …………………….) 

Podatnik otrzymał indeks nr ……………………….. 

 

 

 

 

 
Data (dzień – miesiąc – rok) 

 

……………………………………… 

Podpis przyjmującego formularz 

 

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.2018 poz.1314) 

OBJAŚNIENIA 

   Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gmino Będzino deklarację 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. 

   W przypadku zmiany danych ujętych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do 

Wójta Gminy Będzino deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wraz z pisemnym 

wyjaśnieniem 

   W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część 

miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza 

się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca 

następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

   Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc wpłatą gotówkową lub 

przelewem na rachunek bankowy Gminy Będzino, który dostępny jest m.in. na stronie internetowej 

ww.bip.bedzino.pl 

   W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie 

i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z dowodem  

uiszczonej opłaty skarbowej od stosownego pełnomocnictwa. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 maja 2019 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI 

LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – 

WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

 

 

Podstawa prawna   

 

Ustawa  z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454; poz. 1629) 

Składający   

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez część roku w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości                          
i porządku w gminach, położonych w granicach administracyjnych gminy Będzino 

Termin składania 
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie 

obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń 

mających wpływ na wysokość opłaty 

Miejsce składania Urząd Gminy w Będzinie, 76 – 037 Będzino 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

 Wójt Gminy Będzino 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 
□ Pierwsza deklaracja □ Nowa deklaracja       

 

Data powstania obowiązku opłaty lub data zaistniałej zmiany (dzień – miesiąc – rok) 

……………………………. 

 

 

……………………………. 

□ Korekta deklaracji  

Data zmiany, której dotyczy korekta (dzień – miesiąc – rok) 

……………………………. 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ    (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

C.1. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Osoba Fizyczna                     □ Osoba Prawna                 □ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

C.2. Forma władania nieruchomością  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Własność    □ Współwłasność      □ Użytkownik wieczysty 

□ Najemca, dzierżawca □ Zarząd lub Użytkowanie □ Inny  (określić jaki)……………………….. 
 C.3. Dane indentyfikacyjne  

Imię i nazwisko 

 

Imię ojca Imię matki Data urodzenia 

PESEL Numer telefonu E – mail                                                    NIP  

C.4. Imię i nazwisko małżonka / Współwłaściciela 
Kraj Województwo Powiat 

 

Imię ojca Imię matki Data urodzenia 

PESEL Numer telefonu E – mail 

C.5. WYPEŁNIA OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

Nazwa pełna 

REGON NIP Kraj 

Województwo Powiat Ulica 

Numer domu Numer lokalu Numer Telefonu/ E - mail 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem 
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D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
Kraj Województwo Powiat 

 

Gmina Ulica Numer  domu Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy - poczta Numer ewidencyjny nieruchomości (działki gruntu)  

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż w części C.3./C.4./C.5.)                            

Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

Gmina Ulica Numer  domu Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

F. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji, odpady będą gromadzone w sposób selektywny 

 

TAK                                           NIE 
 

 

 Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D  niniejszej deklaracji znajduje się: 

 

-  domki letniskowe   
-  inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

 

G. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

 

Wyliczenie ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od ilości domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku na nieruchomości 

wymienionej w części D.  

 

……………………………….....................       X         …………………………………      =      …….…….………………………………..   zł 

(liczba domków letniskowych lub  innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,                                                                                                                                                         

wykorzystywanych jedynie przez część roku)                                                                                                                    

 

         (stawka ryczałtowej rocznej opłaty)                                                          (iloczyn liczby domków letniskowych lub  innych 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe   wykorzystywanych  jedynie przez 

część roku i stawki ryczałtowej rocznej opłaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

H. INNE INFORMACJE DLA ORGANU ( POLE NIEOBOWIĄZKOWE) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I.USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D niniejszej deklaracji od   ……… …….. ……. (dzień – miesiąc – rok)  nie 

będzie wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przez część roku  

J. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

Imię  Nazwisko 
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Data wypełnienia deklaracji 

 

Podpis ( pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

(niepotrzebne skreślić)  

 

 

 

 

 

 

 
K. ADNOTACJE ORGANU 

  

Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym                                             Przypis: ……………….zł  ( miesiące …………………….) 

Odpis: ………………… zł ( miesiące …………………….) 

Podatnik otrzymał indeks nr ……………………….. 

 

 

 

 

 
Data (dzień – miesiąc – rok) 

 

……………………………………… 

Podpis przyjmującego formularz 

 

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) 

 

 

OBJAŚNIENIA 

   W przypadku zmiany danych ujętych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy 

Będzino deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany  

    Numer ewidencyjny działki należy podać tylko w przypadku braku nr porządkowego posesji. 

      Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 30 czerwca za dany rok, wpłatą gotówkową lub przelewem na rachunek 

bankowy Gminy Będzino, który dostępny jest m.in. na stronie internetowej ww.bip.bedzino.pl 

W razie powstania obowiązku uiszczenia opłaty po dniu 30 czerwca danego roku kalendarzowego, opłaty uiszczane są 

z góry w terminie 14 dni od złożenia deklaracji 

   W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone 

z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z dowodem  uiszczonej opłaty 

skarbowej od stosownego pełnomocnictwa. 
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