
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

_______________________________________ 

 Data złożenia deklaracji 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 

poz. 250.) 

Składający Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

Miasta Bartoszyce 

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 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI, 

DRUKOWANYMI LITERAMI

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 
 

Burmistrz Miasta Bartoszyce 

ul. Boh. Monte Cassino 1 

11-200 Bartoszyce

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (Zaznaczyć właściwy kwadrat): 

pierwsza deklaracja nowa deklaracja      

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (Zaznaczyć właściwy kwadrat): 

osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej 

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

właściciel
współwłaściciel (podać udział w lokalu mieszkalnym………………………………) 

użytkownik wieczysty 

jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

inny podmiot………………………………………………………………………….. 

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

NAZWA PEŁNA/ IMIĘ I NAZWISKO 

E1.DANE UZUPEŁNIAJACE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (Podanie informacji uzupełniających 

nie jest obowiązkowe) 

TELFON KONTAKTOWY E-MAIL



E2. RACHUNEK BANKOWY (Podanie informacji o rachunku nie jest obowiązkowe. Na wskazany rachunek 

bankowy w szczególności będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty. Można podać tylko taki rachunek, którego 

właścicielem lub współwłaścicielem jest składający deklarację.) 
PEŁNA NAZWA BANKU (oddziału/instytucji) 

POSIADACZ RACHUNKU 

PEŁNY NUMER RACHUNKU 

      E3. ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA 
REGON

1
 NIP

1 
PESEL

1
 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

      E4. ADRES DLA KORESPONDENCJI   (Jeśli jest inny niż w rubryce E1) 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 E5. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE      
ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (Zaznaczyć właściwy kwadrat) 

odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane) 

zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji) 

DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje………..  (liczba osób). 

Nieruchomość jest zamieszkana od ………………….…………….… (podać datę) 

Wysokość opłaty, do której wnoszenie jestem zobowiązany stanowi iloczyn liczby zamieszkujących osób 

i stawki opłaty ustalonej przez Radę Miasta i wynosi ……………….…………………….zł. 

Opłatę wnosić należy do końca każdego miesiąca. 



 

UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADNOTACJE ORGANU 

 

 

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 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j Dz.U. z 2016 r., poz.599.) 

Jednocześnie  zostałem poinformowany  o  tym, że   na   podstawie art. 6m ust.   2 ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach 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 Burmistrza Miasta Bartoszyce w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,   

w którym nastąpiła zmiana. 

 

Zgodnie z art. 6o Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016,poz. 250) 

 w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości 

co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Bartoszyce określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 

Miesięczną opłatę należy uiszczać bez wezwania w terminie do końca każdego miesiąca, którego opłata dotyczy począwszy  

od stycznia 2016 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bartoszyce lub w kasie Urzędu Miasta Bartoszyce  

 

 

 

 

………………………………..………………… 

 Podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego2 

                              (niepotrzebne skreślić) 

 

 

_________________________________ 

 Numer PESEL wpisują do deklaracji właściciele będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nie prowadzący działalności gospodarczej 

lub nie będący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

NIP i/lub REGON należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 

Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej.  
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