
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/37/2015 

Rady Miejskiej w Bychawie 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

______________________________________________________________________________________________________ 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna:        Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 

z późn. zm.). 

Składający:                   Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości 

                                      i porządku w gminach. 
 

Miejsce składania:        Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1; 23-100 Bychawa.  

Termin składania:         W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia 

                                       nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji.    

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   □    pierwsza deklaracja                 □   nowa deklaracja - zmiana danych                   □  korekta deklaracji 

                                                                                                                                                                      

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi 

(W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)  

2. Składający: 

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

3. Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

4. Numer PESEL* 

 

5. Identyfikator REGON** 
6. Numer NIP** 7. Symbol PKD** 

8. Data urodzenia* 

 

9. Imię ojca* 10. Imię matki* 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 

11. Kraj 

 

12. Województwo 13. Powiat 

14. Gmina 

 

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 

18. Miejscowość 

 

19. Kod pocztowy 20. Poczta 

21. Numer telefonu 22. Adres e-mail 
 

23. Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty ¹ 
 

 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

24. Gmina 

 
25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu 

28. Miejscowość 

 
29. Kod pocztowy 30. Poczta 

31. Obręb/arkusz/numer działki (w przypadku zabudowy wielorodzinnej należy podać numery budynków objętych deklaracją) 

 

 

 
 

 E. WYSOKOŚC OPŁATY 
 

 

32. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą zbierane  

w sposób:                  selektywny                              nieselektywny  

33. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:  

……….………….                                                                                                                                                                                                                
(liczba mieszkańców) 

34. Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 

E1 

 
             liczba mieszkańców 

  

E2 

 
stawka opłaty

 

  

E3 

 
iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty (E1xE2) 

 

 
X  =                                                  zł 

           

 



35. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami wynosi (wartość z pola E3) ……..…………………………..… zł  

(słownie ……….………………………………………………………………...). 

36. Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami wynosi (wartość z pola E3 x 3 miesiące)  ……..……………..…. zł 

(słownie ……….………………………………………………………………...). 
 

F. LOKALIZACJA MIEJSC/PUNKTÓW GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (dotyczy 

zabudowy wielorodzinnej) 

37. Lokalizacja pojemników/kontenerów na odpady komunalne  
(Należy podać dokładną lokalizację m.in. nr działki, lub nr posesji w rejonie której pojemniki są rozstawione. Należy podać ilość rodzaj i pojemność 

pojemników do gromadzenia odpadów oraz ilość korzystających z nich mieszkańców wraz z numerami porządkowymi budynków).  
 

 

G. ZAŁĄCZNIKI   (należy wymienić rodzaj załącznika) 

38. 

 

 
 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

 

39. Zgodnie z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi 

lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie 

objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności, albo obu tym karom łącznie. 
 
 

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

I. ADNOTACJE ORGANU 
40. 

 

 

 

 

 
 

 

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 2014 r., poz.1619 z późn. zm.). 

¹ - podanie rachunku bankowego jest dobrowolne. 

 

Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Bychawy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Bychawy nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana. 

3) W przypadku gdy w danym miejscu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym 

miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

4) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za 

kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

6) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. 

7) Opłatę z pozycji E należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 15 lutego za I kwartał, do 15 maja za II kwartał, 

do 15 sierpnia za III kwartał, do 15 listopada za IV kwartał gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub przelewem 

na rachunek bankowy Gminy Bychawa Nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030, w tytule podając adres nieruchomości, na której 

powstają odpady komunalne. 

 

*- niepotrzebne skreślić 
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