
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM K OLOREM 

DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

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

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:            Urząd Gminy Bystra - Sidzina , 34-235 Bystra 373. 
 

Organ właściwy                 
do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Bystra - Sidzina.     
 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 
                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok) 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
 
 

Składający: 

       □    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 
Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 
 
Numer PESEL* 
 

Identyfikator REGON Numer NIP Symbol PKD 

Telefon E-mail 

 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

 

C. ADRES NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 
 

Sołectwo Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 
 

Poczta 

 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….…………. 
                                                                                                                                                                                                                    (liczba mieszkańców) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….………… zł 
             (liczba mieszkańców)                                                     (stawka opłaty)                                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (stawkę miesięczną pomnożyć przez 3) 

                                                                                                                           ……………………………………..zł 



 

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
 

 

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

gromadzone są:  

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

                                                                                                        (liczba i rodzaj pojemników) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….      X      ……………………...…      =           …. .…………….………… zł 
       (miesięczna liczba pojemników)                                      (stawka opłaty)                              (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  …………………...……..…. zł 

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (stawkę miesięczną pomnożyć  

przez 3)  ……………………………………..zł 

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Oświadczam, że na terenie Gminy Bystra-Sidzina posiadam domek letniskowy lub inną nieruchomość 

wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gdzie wytwarzane są odpady komunalne w okresie  

od …………………….. do ………………………….. .  

Wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 

………..…………………………… zł 

 

D. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z  NIERUCHOMO ŚCI 

□ selektywny □ nieselektywny 

 

E.  DANE POTRZEBNE DO CELÓW SPRAWOZDAWCZYCH (wła ściwe zaznaczyć) 
 

 

1. Na nieruchomości znajduje się kompostownik:        □ tak                 □ nie 
 

2. Na nieruchomości znajduje się szambo:                    □ tak                □ nie 
 
 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę   
 

 

Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 
związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
 

   ……………………………                                                 …………………..……………….. 
                              (miejscowość i data)                                                                                                    (czytelny podpis) 
 
 

G. ADNOTACJE ORGANU 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Pouczenie: 
1) 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 2005r., Nr 229, poz. 1945 ze zmianami). 
 
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bystra - Sidzina 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 Wójta Gminy Bystra - Sidzina nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany.  

        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
niezamieszkałych będzie uiszczana z dołu raz na kwartał  w terminach: 

1. do dnia 15 marca danego roku za I kwartał; 
2. do dnia 15 maja danego roku za II kwartał; 
3. do dnia 15 września danego roku za III kwartał; 
4. do dnia 15 listopada danego roku za IV kwartał. 

Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca właścicieli domków letniskowych lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, będzie uiszczana z dołu raz do roku w terminie  
do 15 listopada danego roku. 
   Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Bystra – Sidzina, lub przelewem na konto Gminy Bystra – Sidzina.  
 
4) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL 

lub NIP.   Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 
 
5) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na 

trzy grupy opisane  w punktach 1, 2, 3:  
Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub 
wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację 
w częściach: A, B, C pkt 1, D, E i F. 
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość  oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego 
mieszkańca.   
Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, 
usługowa, rzemieślnicza itp. 
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 2, D, E i F. 
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o 
określonej wielkości - odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Punkt 3 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 3, D, E i F. 

6) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. 
7) Roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. 
8) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do 

deklaracji, w szczególności są: 
− potwierdzenie czasokresu przebywania poza miejscem zamieszkania (nauka w szkole, wyjazd zagraniczny itp.)   
− pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika, 

9) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na 
nieruchomości zamieszkałej powinien: 
− złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
− w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej 

powinien poświadczyć  ten fakt, kopią umowy na wspólne korzystanie z pojemników (umowa stanowi załącznik do 
deklaracji). 

 
Ilekroć w deklaracji jest mowa o mieszkańcu – rozumie się przez to osobę fizyczną mającą na terenie Gminy Bystra-Sidzina 
miejsce zamieszkania, w rozumieniu art. 2d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 
lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, a więc miejsce, w którym osoba ta zazwyczaj spędza czas 
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami 
u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. 


