
UCHWAŁA NR XXXIII/237/16
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 
2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy 

Byczyna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) art. 6m i 6n ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 
Rada Miejska w Byczynie  uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść załącznika do uchwały ,,Wzór deklaracji", który otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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IDENTYFIKATOR

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

4. Pierwsze imię, drugie imię*/Nazwa skrócona **

6. Imię ojca

11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 14. Gmina

16. Nr domu

23. Nr domu/ Nr lokalu/ Nr działki

D.3. Adres nieruchomo ści na której powstaj ą odpady komunalne
21. Gmina 22. Ulica

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta

15. Ulica

17. Nr lokalu 18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta

D.2. Adres zamieszkania*/Adres siedziby**

3. Nazwisko*/Nazwa pełna **

8. Nr telefonu 9. NIP*/REGON** 10.  Adres e-mail

5 Nr PESEL * 7. Imię matki

D.1. Dane identyfikacyjne

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJ Ę                                                                                                                                                                                              
* - dotyczy osoby fizycznej                                                       ** - dotyczy deklaru jącego, nieb ędącego osob ą fizyczn ą                                                                                                                                                   

             WspółwłaścielWłaściciel nieruchomości

Korekta deklaracjiDeklaracja

Data zaistnienia zmian

Nowa deklaracja

..…/………/………. r.

Najemca,dzierżawca

      Zarządca nieruchomości
  Inny podmiot władajacy 

nieruchomościąUżytkownik wieczysty

w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły 
zmiany danych będące postawą ustalenia wysokości opłaty.

Urząd Miejski w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

BURMISTRZ BYCZYNY                                                                                                                   

UL. RYNEK 1, 46-220 BYCZYNA

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Osoba fizyczna 3. Osoba prawna2. Jednostka, organizacja nie posiadająca osobowiści prawnej

Data obowiązywania deklaracji

..…/………/………. r.

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

D0-1
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ŁADANA PRZEZ 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  NA OBSZARZE GMINY BYCZYNA

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Data zaistnienia zmian

..…/………/………. r.

Ustawa z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250)

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/237/16

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 29 grudnia 2016 r.
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27.                             …………………………….

TAK NIE

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U.  z 2016r. poz. 599)

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego Data sprawdzenia deklaracji Podpis sprawdzającego deklarację

Data wprowadzenia deklaracji Podpis wprowadzającego deklarację

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                
miejscowość i data                                                                                                    czytelny podpis                     

POUCZENIE

H. PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

32. dla zbiórki nieselektywnej  dla liczby 
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość:                                                   

poz.28…………..x poz.30……………..zł                                    
=……………………..zł/m-c 

E. Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej                                         
w części D.3. niniejszej deklaracji odpady b ędą gromadzone                    
i odbierane selektywnie

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość

28. 

Miesięczna stawka opłaty  na jednego 
mieszkańca wynikająca z Uchwały Rady 
Miejskiej w Byczynie w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty (proszę zaznaczyć jeden właściwy 
kwadrat)

Wysoko ść miesi ęcznej opłaty                             
(proszę wypełnić tylko jedno pole):                         
1. W przypadku odpadów zbieranych i 
odbieranych w sposób selektywny + odpady   
zmieszane należy wypełnić poz.32                                                          
2. W przypadku odpadów zbieranych  i 
odbieranych w sposób selektywny + odpady 
zmieszane + kompostownik należy wypełnić 
poz.33                                                                               
3. W przypadku wyłącznie odpadów 
zmieszanych należy wypełnić poz. 34                                                                                                                                                               

31.  dla zbiórki selektywnej dla liczby 
mieszkańców zamieszkujących  

nieruchomość                            
poz.28………x poz.29…….....zł                                                                                  

= …………………….zł/m-c                                                               

□                                                                                                        
30. dla zbiórki nieselektywnej                                                                                                                                                                               

……………….. zł dla liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość

□                                                                       
29. dla zbiórki selektywnej               

…………………….   zł dla liczby 
mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość

D.4. Dotyczy wła ścicieli nieruchomo ści na której zamieszkuj ą mieszka ńcy
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej                                              
w części D.3. niniejszej deklaracji zamieszkują

(należy podać liczbę mieszkańców)
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