
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/322/12
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2012r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391)

Składający Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Bielawa, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością

Termin składania 1. pierwsza deklaracja – w terminie do 31 marca 2013r., lub w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego  mieszkańca  lub  w  przypadku  nieruchomości  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  od  powstania 
odpadów komunalnych.

2. zmiana deklaracji – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Organ podatkowy Burmistrz Miasta Bielawa

Miejsce składania Urząd Miejski w Bielawie, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

Uwaga: Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim 
kolorem

CZĘŚĆ A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
               □   1. pierwsza deklaracja                                          □  2. zmiana deklaracji

CZĘŚĆ B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ właściciel/ współwłaściciel(*)

□ użytkownik wieczysty/ współużytkownik wieczysty (*) 

□ zarządca
□ najemca/ dzierżawca (*) 

□ inny
(*) niewłaściwe skreślić

Uwaga: w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością

CZEŚĆ C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

C.1. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

NAZWISKO   KOWALSKI IMIĘ   JAN PESEL   56051314466

TELEFON   500121121 FAX ADRES E-MAIL   jkowalski@wp.pl

C.2. Pozostałe podmioty

NAZWA

NIP REGON

TELEFON FAX ADRES E-MAIL

C.3 Adres zamieszkania /adres siedziby

Kraj   POLSKA

Miejscowość    BIELAWA Kod pocztowy   58-260 Poczta   BIELAWA

Ulica   KLONOWA Nr domu   3 Nr lokalu

C.4 Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż w CZĘŚCI C.3

Kraj

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Ulica Nr domu Nr lokalu

CZĘŚĆ D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

D.1.Adres nieruchomości

Miejscowość:        BIELAWA Kod pocztowy:        58-260

Ulica:   KLONOWA Nr domu  3 nr lokalu

Nietypowe oznaczenie nieruchomości np.  nr ewidencyjny działki geodezyjnej, obręb

D.2.Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ nieruchomość zamieszkała (wyłącznie lokal/e mieszkaniowe)
□ nieruchomość niezamieszkała
□ nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała

Uwaga: dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację

DO 1/3



CZĘŚĆ E. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
                   KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w CZĘŚCI D niniejszej deklaracji zamieszkuje:

..............4................... osób.

E.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w CZĘŚCI D niniejszej deklaracji (zaznaczyć
        właściwy kwadrat):

□ jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Bielawa
□ nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów

E.3. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

liczba osób zamieszkujących nieruchomość
(podana w CZĘŚCI E.1.)

x

stawka opłaty
(podana w objaśnieniach 1))

zł/osobę

=

wysokość opłaty
zł/miesiąc

4 12,50 50,00

słownie złotych:  PIĘĆDZIESIAT ZŁ 00/100
(należy podać wysokość wyliczonej opłaty)

Uwaga: Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

CZĘŚĆ F. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
                  KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

F.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w CZĘŚCI D. niniejszej deklaracji odpady
       komunalne zbierane są w pojemnikach o pojemnościach:

1) pojemniki o pojemności 60 l     - …........ szt.
2) pojemniki o pojemności 110 l   - …........ szt.
3) pojemniki o pojemności 120 l   - …........ szt.
4) pojemniki o pojemności 240 l   - …........ szt.
5) pojemniki o pojemności 1100 l - …........ szt.
6) pojemniki o pojemności 2200 l - …........ szt.
7) pojemniki o pojemności 5000 l - …........ szt.
8) pojemniki o pojemności 7000 l - …........ szt.

F.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w CZĘŚCI D niniejszej deklaracji (zaznaczyć
        właściwy kwadrat):

□ jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Bielawa
□ nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów

F.3. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

liczba pojemników o określonej 
pojemności

(podana w CZĘŚCI F.1.)

stawka opłaty 
(podana w objaśnieniach 2))

zł/pojemnik

wysokość opłaty
zł/miesiąc

x  = 

x  = 

x  = 

x  = 

x  = 

x  = 

x  = 

x  = 

suma

słownie złotych: …....................................................................................................................................................................................
(należy podać wysokość opłaty wyliczonej jako suma)

F.4. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

…...............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Uwaga:  Wypełniają  właściciele  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady  
komunalne, np. nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna
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CZĘŚĆ G. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
                    KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI
                    NIEZAMIESZKAŁEJ

G.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w CZĘŚCI D. niniejszej deklaracji powstają odpady
        komunalne w sposób określony w CZEŚCI E. i CZĘŚCI F.

G.2. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

wysokości opłaty wyliczonej 
w CZĘŚCI E.3.

zł/miesiąc

+

wysokości opłaty wyliczonej 
w CZĘŚCI F.3.

zł/miesiąc

 = 

wysokość opłaty
zł/miesiąc

(1) (2) (3)

słownie złotych: …...................................................................................................................................................................................
(należy podać wysokość opłaty wyliczonej w kolumnie 3)

Uwaga: Wypełniają właściciele nieruchomości, na których poza mieszkańcami przebywają osoby prowadzące np.  
działalność gospodarczą, społeczną lub publiczną. Poza wypełnieniem niniejszej części należy wypełnić także CZĘŚĆ  
E. i CZĘŚĆ F.

CZĘŚĆ H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
                   SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

                    BIELAWA 12.02.2013                        JAN KOWALSKI                                    Jan Kowalski
                                  (miejscowość, data)                                          (imię i nazwisko/nazwa)                                            (czytelny podpis)

CZĘŚĆ I. ADNOTACJE URZĘDU

1. Uwagi oraganu podatkowego ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

2. Sprawdzono pod wzgledem merytorycznym i formalno – rachunkowym

data:..........................................................                                          podpis:......................................................

Pouczenie:

1. Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  z  art.  3a  ustawy  z  dnia  17  czerwca  1996r.  o  postępowaniu  
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1645 ze zmianami).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Bielawa 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.

3. 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 do Burmistrza Miasta Bielawa korektę 
deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  
w którym nastąpiła zmiana.

4. W  razie  niezłożenia  przez  właściciela  nieruchomości  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  albo  uzasadnionych  
wątpliwości  co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz  Miasta  Bielawa 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.

Objaśnienia:
1. Wymieniona w CZĘŚCI E. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną  nieruchomości  

oraz  stawki  opłaty  ustalonej  Uchwałą  Nr  XXXI/321/12 Rady  Miejskiej  Bielawy  z  dnia  28  grudnia  2012r.  w  sprawie  metody  ustalenia  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, tj.:
1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których odpady 

zbierane i odbierane są w sposób selektywny, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Bielawa wynosi 12,50 zł/miesiąc,
2) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których odpady nie 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 15,00 zł/miesiąc
2. Wymieniona w CZĘŚCI F. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne powstającymi na  

danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej Uchwałą Nr XXXI/321/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności tj.:
1) stawka opłaty ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy wynosi:

a) 27,60 zł za pojemnik o pojemności 60 l/miesiąc, 
b) 50,60 zł za pojemnik o pojemności 110 l/miesiąc, 
c) 55,20 zł za pojemnik o pojemności 120 l/miesiąc, 
d) 110,40 zł za pojemnik o pojemności 240 l/miesiąc, 
e) 506,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l/miesiąc, 
f) 1.012,00 zł za pojemnik o pojemności 2200 l/miesiąc, 
g) 2.300,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l/miesiąc, 
h) 3.220,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/miesiąc,

2) stawka opłaty ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w  
sposób selektywny, wynosi:
a) 23,00 zł za pojemnik o pojemności 60 l/miesiąc,
b) 42,20 zł za pojemnik o pojemności 110 l/miesiąc, 
c) 46,10 zł za pojemnik o pojemności 120 l/miesiąc, 
d) 92,20 zł za pojemnik o pojemności 240 l/miesiąc, 
e) 422,40 zł za pojemnik o pojemności 1100 l/miesiąc, 
f) 844,80 zł za pojemnik o pojemności 2200 l/miesiąc, 
g) 1.920,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l/miesiąc, 
h) 2.688,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/miesiąc.
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