
UCHWAŁA NR XX/119/2016
RADY GMINY BIAŁA PODLASKA

z dnia 27 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), Rada Gminy Biała Podlaska 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 składa się w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska.

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca.

§ 2. 1. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy 
Elektronicznych Usług Administracji publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl.

2. Deklaracja składana w sposób określony w ust. 1 musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 
podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP, zgodnie z art. 20a i b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.).

3. Format elektroniczny wzoru deklaracji określony jest w formacie danych XML.

4. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określony jest na Platformie 
Elektronicznych Usług Administracji Publicznej.

5. Szczegółowa instrukcja wypełnienia deklaracji i obsługi ePUAP znajduje się pod adresem 
www.epuap.gov.pl.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/176/13 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 1813) oraz uchwała Nr XXXI/185/2013 Rady 
Gminy Biała Podlaska z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 3112).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Biała Podlaska

Dariusz Plażuk
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Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami

Załącznik do uchwały …....................
Rady Gminy Biała Podlaska z dnia ….......... 2016r. 

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

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚĆI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

Podstawa prawna Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz.250, ze zm.).

Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Biała Podlaska,
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 Deklarację  należy  złożyć  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości
pierwszego mieszkańca. 

Miejsce składania Wójt Gminy w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31,  21-500 Biała Podlaska.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

□  pierwsza deklaracja –                                     □ korekta deklaracji                    □ nowa deklaracja –  
     powstanie obowiązku od ……………                z dnia ………………                   zmiana danych od ……………...

B. RODZAJ PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel , użytkownik lub posiadacz                                □ współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
  

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

* dotyczy podmiotu niebędącego osoba fizyczną                      ** dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna*/ Nazwisko**

Nazwa skrócona* / Pierwsze imię, drugie imię**

Identyfikator Regon* Nr PESEL**

Telefon kontaktowy (fakultatywnie)  ……………………………………………..
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D. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Kraj Województwo Powiat

Gmina ulica Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Położenie nieruchomości (adres)

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT

Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałej  określonej  w  części  E  deklaracji  zamieszkuje  …...osób:
(podać ilość  mieszkańców)

G.  WYBÓR  SPOSOBU  ZBIERANIA  ODPADÓW  I  USTALENIE  MIESIĘCZNEJ
WYSOKOŚCI OPŁATY

G.1 Wybór sposobu                    □ zbierane w sposób selektywny             □ nie zbierane w sposób selektywny

G.2 Łączna miesięczna kwota opłaty

Nieruchomość  zamieszkała  (  1  –  3
osób )

ilość osób x stawka

…..................
(wysokość opłaty)

ilość osób x stawka

…..................
(wysokość opłaty)

Gospodarstwo  domowe  (powyżej  3
osób )

ilość osób x stawka

…..................
(wysokość opłaty)

ilość osób x stawka

…..................
(wysokość opłaty)

H. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA

Imię Nazwisko 

Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością lub
osoby reprezentującej

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data dzień-miesiąc-rok                                                                               Podpis przyjmującego formular
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Pouczenie

Deklarację należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i złożyć w Urzędzie Gminy  Biała Podlaska ul. Prosta 31.
Złożone  deklaracje  będą  poddane  weryfikacji,  a  w  przypadku  stwierdzenia  wykazania  nierzetelnych  danych  bądź  niezłożenia
deklaracji,  w  wyznaczonym  terminie  osoby  te  będą  wezwane  do  Urzędu  Gminy  celem  złożenia  wyjaśnień,  uzupełnienia  i
wypełnienia deklaracji, stosownie do przepisów art. 274a par 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z
2015 r. poz. 613, ze zm.).

W przypadku nowo zamieszkałej nieruchomości należy złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od zamieszkania
pierwszego mieszkańca. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od
dnia wystąpienia zmiany.

W  przypadku  zmiany  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  deklarację  składa  tylko  właściciel
nieruchomości, wobec którego uprzednio wydana została decyzja określająca wysokość opłaty na podstawie art. 6o ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz.250, ze zm.).

Ustalone w deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  płatne są w okresach miesięcznych w terminach
do 15 dnia następnego miesiąca  

Wpłaty za odpady komunalne można wnosić w kasie Urzędu Gminy Biała Podlaska każdego dnia od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8 00 do 14 00 lub przelewem na rachunek bankowy Nr 68 8025 0007 0019 2415 2000 0020 w Banku
Spółdzielczym w Białej Podlaskiej. 
              
                W przypadku niezapłacenia w terminie opłaty, właściciel odpadów winien zapłacić należność wraz z odsetkami za zwłokę,
zgodnie z przepisami art. 53 par 3 i art. 55 par 1 Ordynacji podatkowej. 

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 2016 r. poz. 599, ze zm.).

Objaśnienie

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wyliczyć w następujący sposób:

 7,00 zł miesięcznie od osoby, dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 do 3 osób oraz 28 zł miesięcznie dla gospodarstwa
domowego zamieszkałego powyżej 3 osób – w przypadku selektywnego sposobu gromadzenia odpadów,

 15,00  zł  miesięcznie  od  osoby,  dla  nieruchomości  zamieszkałej  przez  1  do  3  osób  oraz  60,00  zł  miesięcznie  dla
gospodarstwa domowego zamieszkałego powyżej 3  osób – w przypadku nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów.
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