
 

 

UCHWAŁA NR XXII/154/2012 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie : wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie   

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897, Nr 171,  

poz. 1016, Nr 224, poz. 1337) i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 

z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 

z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 

poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) 

Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Bartoszyce, stanowiący załącznik  

Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji  

oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  

2.  Pierwszą deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć  

do Burmistrza Miasta Bartoszyce w terminie do dnia 15 marca 2013 r.  

3. W przypadku nieruchomości, na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały:  

1) nie zamieszkują mieszkańcy,  

2) nie powstają odpady komunalne  

- właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta Bartoszyce deklarację, o której 

mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

§ 2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji 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 do 

Burmistrza Miasta Bartoszyce nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Tadeusz Kiszluk 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/154/2012   

Rady Miasta Bartoszyce   

z dnia 28 listopada 2012 r.  

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 2012 poz. 391)  

Składający  Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych/ właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Bartoszyce (niepotrzebne skreślić)  

 

Termin 

składania  
W terminie do dnia 15.03.2013 r. oraz 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
  

  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:  

Burmistrz Miasta Bartoszyce  

ul. Boh. Monte Cassino 1  

11-200 Bartoszyce  
 

  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ( zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 

 pierwsza deklaracja                           korekta/zmiana danych zawartych w deklaracji  

  

C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 

 osoba fizyczna               osoba prawna  

  jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej  
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D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

 

   właściciel  

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

   użytkownik wieczysty  

   jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

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

  

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

NAZWA PEŁNA/ IMIĘ I NAZWISKO (IMIĘ OJCA)  

 
 

  

E1.ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA  

REGON  NIP
1
 PESEL  

KRAJ  WOJEWÓDZTWO  POWIAT  

GMINA  ULICA  NR DOMU  NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  
 

KOD POCZTOWY  POCZTA  

TELEFON KONTAKTOWY  E-MAIL  

E2.ADRES DLA KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż w rubryce E1)  

KRAJ  WOJEWÓDZTWO  POWIAT  

GMINA  ULICA  NR DOMU  NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  KOD POCZTOWY  POCZTA  

TELEFON KONTATKOWY  e-mail  

E3.ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

ULICA  NR DOMU  NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  KOD POCZTOWY  POCZTA  

NUMER EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW  

  

F. 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)  
 

  

G. 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.  
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H. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone są: ……………………………………..…………………………………………….  
(należy podać liczbę pojemników oraz ich pojemność)

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do której wnoszenia 

jestem zobowiązany wynosi  …………………………….zł.  

Opłatę wnosić należy do końca każdego miesiąca.  
  

I. „OŚWIADCZENIE I”* PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)  

„Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych 

z rzeczywistością.”*  

 

…………..………………………………  

(podpis (pieczęć) składającego/ osoby  

reprezentującej składającego )
2
 

  

J. 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 (Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)  

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.  

………………………………..……………………………  

Podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego
2
 

(niepotrzebne skreślić)  

_________________________________  

1. Identyfikacji Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie  

przepisów ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

(Dz. U. z 2004r., Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.)  

2. Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej.  

 

   

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

   - PN.4131.15.2013 z dnia 4 stycznia 2013 r.  
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