
UCHWAŁA NR XXXIII/228/13
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228)Rada Gminy w Będzinie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

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

§ 2. 

1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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. 

§ 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. w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o zabudowie 
wielorodzinnej - plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji 
pojemników, 

4. inne dokumenty określone w przepisach szczególnych w tym potwierdzające umocowanie osób 
podpisujących deklarację za podmioty obowiązane do złożenia deklaracji. 
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§ 5. 

1. Traci moc Uchwała nr XXVIII/191/ 13 Rady Gminy w Będzinie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1727 z dnia z 24 kwietnia 2013r.). 

2. Swoją ważność zachowują deklaracje złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, według wzoru 
określonego Uchwałą nr XXVIII/191/13 Rady Gminy w Będzinie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1727 z dnia z 24 kwietnia 
2013r.).

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 7. 

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

§ 8. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). 

Składający 
Właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty 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 19 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Będzino 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

 Pierwsza deklaracja  korekta deklaracji  zmiana danych zawartych w deklaracji 
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  Właściciel      Użytkownik wieczysty 

  Współwłaściciel     Zarządca nieruchomości 

  Najemca, dzierżawca     Inny podmiot: ………………………………… 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. Rodzaj składającego deklarację 

 osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

D.2. Nazwa pełna / Imię i nazwisko – (imię ojca) 

 

 

 
D.3. Adres nieruchomości, na której powstają odpady 

Kraj 

 

Województwo Powiat Gmina 

Ulica 

 

Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy 

 

Poczta Numer telefonu E-mail 

Numer ewidencyjny nieruchomości (działki gruntu) 

w rejestrze gruntów: 

 

 

Numer księgi wieczystej nieruchomości: 

 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż w części D.3.). 

Kraj 

 

Województwo Powiat Gmina 

Ulica 

 

Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

F. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie nieruchomości wskazanej w części 

D.3 deklaracji, odpady będą gromadzone w sposób selektywny
1
: 

 TAK   NIE 

 

2. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D.3. wyposażona jest w kompostownik: 

 

 TAK   NIE 

3. Oświadczam, że gospodarstwo domowe liczy  osobę/osoby/osób. 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXXIII/228/13 z dnia 12 września 2013 roku 
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G. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie 
nieruchomości, o której mowa w części D.3. deklaracji ustalona została Uchwałą Nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy w Będzinie z 
dnia 14 marca 2013 roku odrębnie dla odpadów: 
1. Nie zbieranych selektywnie     2.   Zbieranych selektywnie: 

a) gospodarstwa domowe 1-osobowe – 15 zł,   a)   gospodarstwa domowe 1-osobowe – 11 zł, 

b) gospodarstwa domowe 2-osobowe – 30 zł,    b)   gospodarstwa domowe 2-osobowe – 22 zł, 
c) gospodarstwa domowe 3-osobowe – 45 zł,   c)   gospodarstwa domowe 3-osobowe – 33 zł, 
d) gospodarstwa domowe 4-osobowe – 60 zł,   d)   gospodarstwa domowe 4-osobowe – 44 zł, 
e) gospodarstwa domowe 5-osobowe i większe – 75 zł.   e)   gospodarstwa domowe 5-osobowe i większe – 55 zł, 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………. złotych 

 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….. złotych).  

 
 

H. OŚWIADCZENIE 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
2
 (niepotrzebne skreślić) 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pouczenie: 

1. W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia 

jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 

z ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. 

z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

2. 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 

www.bip.bedzino.pl. 

3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie 

odpadów nie zbieranych selektywnie. 

4. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. z 2012 r. 

Dz. U. poz. 391) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Objaśnienia: 
 Jasne pola części B-H niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje komputerowo lub ręcznie, dużymi 

drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy 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 oraz w terminie 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Będzino w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

______________________________ 
1 selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach/workach poszczególnych frakcji (rodzajów) odpadów z 

podziałem na: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady ulegające biodegradacji i inne - zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino. 
2 Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej. 
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