
        Załącznik nr  1 do Uchwały Nr IX/42/15              

Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2015 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BIERZWNIK 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 

Podstawa prawna:  

 

Składający: 

 

Termin złożenia 

 

 

Miejsce złożenia 

Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Bierzwnik 

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ 

na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub 

zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 

Urząd Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2 73-240 Bierzwnik 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ: 

 

Wójt Gminy Bierzwnik ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik  

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji   

□ PIERWSZA DEKLARACJA           □ ZMIANA DANYCH                    □ KOREKTA DEKLARACJI 

data…………………………..             data…………………………..         data………………………….. 
 

C.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x, wybrać jedną możliwość) 

□ WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY LUB POSIADACZ  

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY, WSPÓŁPOSIADACZ 

□ ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ  

□ ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI  

 

D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x, wybrać jedną możliwość) 

□ OSOBA FIZYCZNA                                  

□ OSOBA PRAWNA   

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA: 

 

 

IMIĘ OJCA IMIĘ MATKI 

 

REGON: 

 

NIP: 

 

PESEL: 

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

  

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

NR TEL. DO KONTAKTU  

E – mail:  



E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW 
 

Podana powyżej nieruchomość jest nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x): 

□ zamieszkałą   

□ niezamieszkałą  

□ domki letniskowe 

□ w części zamieszkałą i w części niezamieszkałą 

 

Deklaruję, iż  

□  na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych  
     (zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierzwnik) 

□ na terenie nieruchomości będą gromadzone odpady biodegradowalne w przydomowym 

kompostowniku  

□  na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych.  
 

Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zarządu 

wspólnoty lub zarządcy nieruchomości 

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

:………….osób, 

 

Miesięczna stawka za jednego mieszkańca  ….… x  ilość osób …….  =  Wysokość opłaty miesięcznie ………….. 
 

 

 

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

Obliczenie wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych   

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

gromadzone będą:       
(należy podać liczbę pojemników zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierzwnik)

 

…………….. pojemniku/ ach o pojemności 120 l   

 

…………….. pojemniku/ ach o pojemności 1100 l  

           
(należy podać liczbę pojemników o określonej pojemności)  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zadeklarowanych 

pojemnikach wynosi : 

………………….. zł, (słownie złotych) ……………………………………………….. 

Obliczenie wysokości opłaty dla właścicieli - domków letniskowych 

Wysokość ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanej w części E 
niniejszej deklaracji wynosi: 

 ……………………….. zł, (słownie złotych) ……………………………………………….. 

 

 

 

 



F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY 

REPREZENUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

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

 

 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie 

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 2014r poz. 1619 ze zm.) 

 

Objaśnienia: 

1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości 

obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Bierzwnik w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

2. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 1 albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych 

zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Bierzwnik określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, 

biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o 

podobnym charakterze. 

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy lub przelewem  na rachunek 

bankowy nr: 86 8355 0009 0019 3584 2000 0006. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy co kwartał bez wezwania w terminach:                                   

do 15 marca, do 15 czerwca, do 15 września oraz do 15 grudnia każdego roku z możliwością wpłaty co miesięcznej. 

5.  Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Bierzwnik bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej 

adres. 

 

 
 

 

 


