
UCHWAŁA NR XLIV/314/14
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Będzino

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 2013 r., poz. 594; poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399; poz. 1593) 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 Gminy Będzino, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/228/132 z dnia 12 września 2013 r. roku w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 24.09.2013r. poz. 3099)

2. Swoją ważność zachowują deklaracje złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, według 
wzorów określonych uchwałami: Uchwałą XXVIII/191/13 Rady Gminy w Będzinie z dnia 14 marca 
(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 24.04.2013r. poz. 1727) i Uchwałą Nr XXXIII/228/132 z dnia 
12 września 2013 r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 24.09.2013r. poz. 3099) w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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                                Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/314/14 Rady Gminy w Będzinie z dnia 21 października 2014 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. 2012 r, poz.391) 

 

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) 

 

 
□ Pierwsza deklaracja1 □ Nowa deklaracja 2      

 

Data powstania obowiązku opłaty (dzień – miesiąc – rok) 

……………………………. 

□ Korekta deklaracji 3  

Okres, którego korekta dotyczy (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  

Nazwisko/ Nazwa pełna  

 

Pierwsze imię Drugie imię 

Imię ojca 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 D)                            

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 deklaracji, odpady będą 

gromadzone w sposób selektywny 4: 

 

TAK                                           NIE 
 

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

 

TAK                                           NIE 
 
 

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

 

 

 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem 
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G. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
5 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie 

nieruchomości o której mowa w części D deklaracji ustalona została Uchwałą …… 

Odrębnie dla odpadów: 

1. Nie zbieranych selektywnie 

       

a) gospodarstwa domowe 1 – osobowe – 16 zł 

b) gospodarstwa domowe 2 – osobowe – 32 zł 

c) gospodarstwa domowe 3 – osobowe – 48 zł 

d) gospodarstwa domowe 4 – osobowe – 64 zł 

e) gospodarstwa domowe 5 – osobowe i większe – 80 zł 

 

2. Zbieranych selektywnie 6 

 

a) gospodarstwa domowe 1 – osobowe – 10 zł 

b) gospodarstwa domowe 2 – osobowe – 20 zł 

c) gospodarstwa domowe 3 – osobowe – 30 zł 

d) gospodarstwa domowe 4 – osobowe – 40 zł 

e) gospodarstwa domowe 5 – osobowe i większe – 50 zł 

  

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi………………………………………… złotych / złote 

(słownie……………………………………………………………...………………………….……………………………….   złotych / złote) 

H. ZGODA NA PRZEPŁYW INFORMACJI DOSTARCZANYCH DROGĄ ELEKTORNICZNĄ
7 

Zgoda na otrzymywanie informacji urzędowych przekazywanych drogą elektroniczną na wskazany w deklaracji adres poczty elektronicznej 

(e – mail) 

           □ Wyrażam zgodę                                                                           □ Nie wyrażam zgody 

Zgoda na otrzymywanie informacji urzędowych przekazywanych drogą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na wskazany w deklaracji 

numer telefonu kontaktowego  

□ Wyrażam zgodę                                                                                       □ Nie wyrażam zgody 

 

 

I. UZASADNIENIE I WYJAŚNIENIE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Pisemne wyjaśnienie złożenia pierwszej deklaracji po obowiązującym pierwszym terminie tj. 17.05.2013 r. lub po terminie 14 dni od 

dnia  zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

□ Pisemne uzasadnienie przyczyny korekty w deklaracji zgodnie art.81 § 1§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz.U. z 2012r. poz.749). 

 □ Pisemne uzasadnienie do nowej deklaracji w związku ze zmianą danych ujętych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

J. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
9 

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

Imię  Nazwisko 

Data wypełnienia deklaracji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ( pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

(niepotrzebne skreślić)  
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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 

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 przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897 z późn. zm.) 

1. Zgodnie z art. 6m  ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 1399) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany 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. 

2. 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. 

3. Właściciel nieruchomości składający korektę deklaracji zgodnie z art.81 § 1§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r–Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749), składa również pisemne uzasadnienie przyczyn 

korekty.  

4.Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się                  

z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy 

opłatę za gospodarowanie odpadami zmieszanymi wraz z zaległymi odsetkami. 

5. 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 

6. Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach/ workach poszczególnych 

frakcji (rodzajów) odpadów z podziałem na: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i inne – zgodnie                      

z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino. 

7. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r. poz.656),                         

w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności 

zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, przy podejmowaniu czynności zmierzających 

do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może informować zobowiązanego, w szczególności 

poprzez internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e – mail, telefon, faks,                         

o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju 

i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności oraz grożącej egzekucji administracyjnej                

i mogących powstać kosztach.  

Właściciel nieruchomości nie ponosi żadnej opłaty za wysłane wiadomości. Brak otrzymania stosownej 

informacji nie wpływa na obowiązek zapłaty należności pieniężnych w ustawowym terminie. 

8. 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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