
UCHWAŁA NR XII/82/19
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć 
osobiście do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, 
listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Sposób przesyłania: dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług 
Administracji Publicznej ePUAP.

3. Rodzaje podpisu elektronicznego: dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym 
odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie 
ePUAP.

4. Akceptowalne formaty: DOCX, RTF, ODT, XLSX, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.

5. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji: jak w załączniku do uchwały.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XV/93/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Białostockiej z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz uchwała nr XI/70/19 
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady

mgr Adam Wojteczko
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019 poz. 
2010 z późn.zm.) 

Składający:            Formularz przeznaczony do właścicieli nieruchomości,współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniua 
także innych podmiotów władających nieruchomością 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Dąbrowie  Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”      

PIERWSZA DEKLARACJA                   ZMIANA DEKLARACJI 

W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie 
 
  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

OSOBA FIZYCZNA                                             OSOBA PRAWNA 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

Pełna nazwa/ imię i nazwisko, data urodzenia 
 

Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki 
 

IDENTYFIKATOR PODATKOWY1 PESEL                                                               NIP 

D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY* 

Kraj: 
 

Województwo: 
 

Powiat: 
 

Gmina: 
 

Ulica: 
 

Nrdomu: 
 

Nrlokalu: 
 

Miejscowość: 
 

Kodpocztowy: 
 

Poczta: 
 

Nrtelefonu: 
 

Adres e-mail: 
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE  KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj: 
POLSKA 

Województwo: 
PODLASKIE 

Powiat: 
SOKÓLSKI 

Gmina: 
DĄBROWA BIAŁOSTOCKA 

Ulica: 
 

Nrdomu: 
 

Gmina: 
DĄBROWA BIAŁOSTOCKA 

Miejscowość: 
 

Kodpocztowy: 
16-200 

Poczta: 
DĄBROWA BIAŁOSTOCKA 

 

 

 

  

Załącznik do uchwały Nr XII/82/19

Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 28 listopada 2019 r.
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F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

          WŁASNOŚĆ                       WSPÓŁWŁASNOŚĆ                     UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

         ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI                POSIADANIE 2 ……………………… 

G. OŚWIADCZAM, ŻE: 

       gromadzę odpady w sposób selektywny  

        na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję bioodpady poprzez kompostowanie  w kompostowniku 
przydomowym 

H. WYKAZ  OSÓB  ZAMIESZKUJĄCYCH  NIERUCHOMOŚĆ   

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje …………… osób. 

/należy podać liczbę mieszkańców/ 
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ: 

a) dla osób zamieszkałych w budownictwie jednorodzinnym: 

LICZBA  OSÓB  
ZAMIESZKUJĄCYCH 

STAWKA 
OPŁATY 

STAWKA 
OBNIŻONA 

KWOTA 

    

c) dla osób zamieszkałych w budownictwie wielolokalowym: 

 LICZBA  OSÓB  
ZAMIESZKUJĄCYCH 

STAWKA 
OPŁATY 

KWOTA 

 DO 5 OSÓB    

 6 OSÓB I WIĘCEJ    

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ * 

OŚWIADCZAM, ŻE PODANE DANE SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM 

 
 

………………….…………………..….……                     ……………………………………….. 
                                              /miejscowość, data/                                                                                              /czytelny podpis/ 

Pouczenie 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawyz dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2019.1438 t.j. z dnia 2019.08.01) 
Obowiązek Informacyjny podmiotu przetwarzającego dane osobowe: 

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 
16-200 Dąbrowa Białostocka. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP 
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pod adresem: http://um-dabrowa.pbip.pl/?event=informacja&id=7088 
Informacje: 
▪ Obowiązek złożenia deklaracji doBurmistrza Dąbrowy Białostockiej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
▪ W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy złożyć nową deklarację do Burmistrza Dąbrowy Białostockiejw terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana. 
1 Identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL 

nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP – w 
przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnymi 

2 podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego) 
 
Adnotacje urzędowe: 
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