
UCHWAŁA NR VIII/77/2019
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r., poz. 730), Rada 
Gminy Bierawa  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć 
Wójtowi Gminy.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi - mapę (kopię mapy 
zasadniczej) w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem ustawienia pojemników do 
zbierania odpadów;

2) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel 
nieruchomości.

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są 
zobowiązani złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

2. Deklaracja, o której mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinna 
być składana w postaci pliku w formacie PDF wygenerowanego z wykorzystaniem formularza 
elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Bierawa.

3. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji, o której mowa w § 1, składanej za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2, jest 
tożsamy ze wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Deklaracja, o której mowa w § 1, składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
powinna być przesłana do Urzędu Gminy w Bierawie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP).

5. Deklaracja, o której mowa § 1, składana w formie elektronicznej powinna być opatrzona 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
lub potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
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§ 4. Traci moc uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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Załącznik do Uchwały Nr  VIII/77/2019 

Rady Gminy Bierawa z dnia  17.06.2019 r. 
 

DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 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 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze 

zm.) 

 

Składający:        Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych                      

                            oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych  

                            podmiotów władających nieruchomością. 
 

Miejsce składania deklaracji: ZGKiM w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa. 
 

A. Obowiązek złożenia deklaracji  (zakreślić właściwy kwadrat)  
 

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji:  

 

□  pierwsza deklaracja                    □ korekta deklaracji                       □ nowa  deklaracja od  ………………….......... ..… 
                                                                                                                                                                                                                              (termin zaistnienia zdarzenia)                                                
 

B. Dane składającego deklarację 
* dotyczy osób fizycznych     ** dotyczy osób prawych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej    
Składający: ( zaznaczyć właściwy kwadrat)  

              

 osoba fizyczna                          osoba prawna                     jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 

Nazwisko i imię / pełna nazwa  

 

 
Numer PESEL 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Identyfikator REGON Numer NIP 

 

C. Adres zamieszkania/siedziby  

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu                                      

Miejscowość 

 

Poczta Kod pocztowy Telefon 

  D. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (jeśli inny niż powyżej) 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu                                      

Miejscowość 

 

Poczta Kod pocztowy Telefon 

Obręb/arkusz mapy/numer działki (w przypadku braku nr domu): 

 
 

E. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej (zakreślić właściwy kwadrat) 
 

a) Rodzaj nieruchomości:                     □    Jednorodzinna                                                □   Wielorodzinna 

b) Sposób zbierania odpadów:                □    Selektywny                                                     □   Nieselektywny 

 

F. Oświadczenie właściciela nieruchomości wielorodzinnej  

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje 

…………………………… 

( należy  podać liczbę mieszkańców)  

G. Liczba osób zamieszkująca nieruchomość, dla której składana jest deklaracja. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części D zamieszkuje: ………………………………………. 
                                                                                                                                      (należy podać ilość mieszkańców) 
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I. Załączniki ( należy wymienić rodzaj załącznika)                                                                                        

 
 
   

 

J. Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację 

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

(miejscowość i data)                                                                                                                                                   (imię i nazwisko, czytelny podpis) 

K. Adnotacje organu 

 
 

Pouczenie: 
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do ZGKiM   w Bierawie 

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy  Bierawa uiszcza się z góry, miesięcznie w 

terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.  
Opłatę należy uiszczać  w kasie Zakładu lub przelewem na wskazany rachunek bankowy (nr konta: 14 8882 1016 2002 0009 9987 0024). 

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 1 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt 

Gminy Bierawa decyzją określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających 
na nieruchomości o podobnym charakterze. 

4. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Potwierdzenie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

  Miesięczna  wysokość opłaty: ……………………………………… 

  Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………. 

  Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne: ………………………………………………………… 

  Data złożenia: ............................... 

Rodzaj gospodarstwa 

domowego 

Ilość 
gospodarstw 

domowych 
(proszę 
wpisać 

liczbę) 

Stawka opłaty za 

gospodarstwo 

domowe przy 

selektywnym 

zbieraniu i odbieraniu 

odpadów 

komunalnych 

Stawka opłaty za 

gospodarstwo 

 domowe przy 

nieselektywnym  

zbieraniu  

 i odbieraniu 

odpadów 

komunalnych 

Miesięczna wysokość opłaty za       

    gospodarowanie odpadami  

          komunalnymi w zł 
(iloczyn ilości gospodarstw domowych 
    i stawki w zależności od sposobu 

          zbierania odpadów ) 

1 osobowe  

 
17,00 zł 30,00 zł  

2 osobowe  

 
34,00 zł 60,00 zł  

3 osobowe  

 
51,00 zł 90,00 zł  

4 osobowe  

 
68,00 zł 120,00 zł  

5 osobowe  
 

81,00 zł 150,00 zł 
 

    powyżej 5  osób   

(należy podać ilość 

gospodarstw 

domowych powyżej 

5 osób oraz sumę 

wszystkich osób 

dodatkowych ³) 

Ilość gospodarstw 

domowych: 

 

 

 
Suma osób 

dodatkowych: 

81,00 zł oraz 1 zł 

dodatkowo od każdej 

kolejnej osoby  

w gospodarstwie 

domowym 

150,00 zł oraz 

30,00 zł 

dodatkowo od 

każdej kolejnej 

osoby  

w gospodarstwie 

domowym 

Iloczyn ilości gospodarstw domowych  

i stawki w zależności od sposobu  
zbierania odpadów ( 66 zł lub 120 zł)  

plus iloczyn osób dodatkowych i stawki  
w zależności od sposobu zbierania  

odpadów ( 1 zł w przypadku selektywne- 

go zbierania odpadów komunalnych  
lub 24 zł w przypadku nieselektywnego 

zbierania odpadów komunalnych): 

 

 
Całkowita ilość osób 

zamieszkujących 

nieruchomość, której 

dotyczy deklaracja: 

Podsumowanie 

razem ilości osób: 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi łącznie: 

 

 

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

H. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy: 
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