
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/238/16 

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej   

z dnia 15 lipca 2016 r. 

 

                                                     DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH                                  
ORAZ NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE,                       

LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE                 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości.  
Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.,                     
poz. 250), zwana dalej ustawą. 
Składający: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości 
letniskowych lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku (w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe): 
 

Pierwsza deklaracja¹                                data ……………-…………….- …………. (dzień - miesiąc - rok) 
 
Nowa deklaracja²              data zaistnienia zmian ……………-…………….- ………….(dzień- miesiąc-rok) 
 

Korekta deklaracji ³             obowiązująca od ……………..-………….. (miesiąc-rok) 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Pełna nazwa / Nazwiska i imiona wspólników 

 

Nazwa skrócona 

 

KRS / NIP REGON 

Nr tel. Adres e-mail 

Osoby upoważnione do reprezentowania – należy wskazać: 

 imię i nazwisko,  
 adres zamieszkania,  
 nr telefonu, 
 nr dowodu osobistego osoby upoważnionej, 
 podstawę umocowania, tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, 

KRS itp.  

 



Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający 
pełnomocnictwo. 

Sposób reprezentacji (należy wpisać, czy pełnomocnicy mogą działać 
samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne) 

 

D. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina:  Ulica:  Nr 
domu: 

 
Nr  

lokalu 
 

Miejscowość:  Kod 
pocztowy:  

 Nr tel.  

E. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI  

Kraj:   Województwo:   Powiat:   

Gmina:   Ulica:   Nr  

domu: 

 Nr  

lokalu: 

 

Miejscowość:  Kod 
pocztowy: 

 Nr tel.:  

F. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwe): 

 zmieszany 

 selektywny (segregacja odpadów) 

Prowadzę następujący rodzaj działalności (należy 
dokładnie opisać rodzaj prowadzonej działalności) 

 

W ramach prowadzonej działalności, średnio (uzupełnić liczbami właściwe rubryki):  

 jest zatrudnionych pracowników  



 w szkole / przedszkolu  uczy się uczniów / dzieci  

 lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych  

 znajduje się ogródków działkowych  

 przebywa dziennie interesantów  

 w szpitalu/ hotelu/ pensjonacie itp. znajduje się łóżek    

 na cmentarzu znajduje się miejsc pochówku  

Działalność gospodarczą prowadzę (zaznaczyć właściwe):  

 w miejscu zamieszkania  poza miejscem zamieszkania 

G. RODZAJE POJEMNIKÓW 

Pojemnik na odpady komunalne 110/120 l 240 l 1100 l Kp-7-7m
3
 

Podać liczbę pojemników / worków poszczególnej wielkości 
    

H. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI 4 

 

Pojemność 
pojemnika 

 

Liczba 
pojemników / 

l liczba domków 
letniskowych 

lub nieruchomości 
wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno 

wypoczynkowe 
jedynie przez część 

roku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Stawka miesięczna 
opłaty określona w 
uchwale / roczna 
stawka ryczałtu 

określona w uchwale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
= 

Iloczyn liczby 
pojemników i stawki / 

liczby domków 
letniskowych lub 
nieruchomości 

wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

jedynie przez część 
roku i rocznej stawki 

ryczałtu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
zł 

110/120 l    

240 l    

1100 l    

Kp-7- 7m³
 

   



Domek 
letniskowy lub 
nieruchomość 
wykorzystywan
a 
na cele 
rekreacyjno 
wypoczynkowe 
jedynie przez 
część roku 5 
 

   

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 6 

Imię:  Nazwisko:  Data złożenia deklaracji:  

Czytelny podpis składającego deklarację: 

 

I. ADNOTACJE URZĘDU GMINY  

 

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 2016 r.,  

poz. 599). 
2) Zgodnie z art. 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 250) „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych 

zawartych w deklaracji, Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym 

charakterze”. 
3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej                   

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. 

4) 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 nową 



deklarację do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.                              

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,                     

w którym nastąpiła zmiana. 
Objaśnienia: 

1) Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot      

nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomość wskazanej w części E. 

2)  Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” 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. 

3) Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu                            

(np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) do korekty 

deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 

4)  Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 

opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności. 

5) Zgodnie z art.6j ust.3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku 

nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, rada gminy uchwala 

ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego 

lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

6) Zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej: § 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, 

deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środka komunikacji elektronicznej, może być 

podpisana także przez pełnomocnika podatnika lub inkasenta. § 2. Pełnomocnictwo do podpisywania 

deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu 

właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. 

 


