
UCHWAŁA NR IV/1/2020
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) w zw. z art. 6 n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm.), na 
wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

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

§ 2.Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak poniżej:

1) zaświadczenia:

a) z ośrodków przeznaczonych na stały pobyt osób w podeszłym wieku lub wymagających opieki,

b) z domu dziecka lub placówki przeznaczonej na stały pobyt małoletnich,

c) z zakładu karnego lub poprawczego,

d) z placówki opieki zdrowotnej,

e) z jednostki wojskowej,

f) z uczelni wyższych, w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, poza gminą,

g) z internatu, bursy szkolnej,

h) z zakładu pracy, w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.

2) oświadczenie właściciela nieruchomości, w przypadku braku możliwości dostarczenia powyższych 
zaświadczeń.

§ 3.Traci moc uchwała nr VIII/1/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 marca 2016 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń,

§ 4.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wchodzi w życie 
z dniem 1 maja 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marcin Nyga
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Załącznik do uchwały Nr IV/1/2020

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 30 marca 2020 r.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania:
1)w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych,
2)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.

A. ORGAN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
BURMISTRZ BIERUNIA

URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU, UL. RYNEK 14, 43-150 BIERUŃ

B. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ właściciel                                           □  współwłaściciel1)                                □ użytkownik wieczysty 

□ inny podmiot władający nieruchomością     □ najemca, dzierżawca

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1 SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna 

□ osoba prawna 

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, (w tym spółka nieposiadająca 
osobowości prawnej)

C.2 DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię i Nazwisko / Nazwa pełna

Identyfikator PESEL2) NIP3)

Adres e-mail * Numer telefonu 
kontaktowego *

C.3 DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA1)

Imię i Nazwisko / Nazwa pełna

Identyfikator PESEL2) NIP3)

C.4 ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** (ADRES DO KORESPONDENCJI)
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Numer domu/ 
lokalu 
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Miejscowość Kod pocztowy Poczta

C.5 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina Ulica N

u
m
er 
do
m
u/ 
lo
ka
lu 

Numer działki

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności (zaznaczyć 
właściwe pole)

□ 1. pierwsza 
deklaracja 

Data powstania obowiązku złożenia:

……………………………………. (dzień/miesiąc/rok)

□ 2. nowa deklaracja 
składana ze względu 
na zmianę danych 
będących podstawą 
ustalenia wysokości 
należnej opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi

Data wystąpienia zmiany danych:

……………………………………. (dzień/miesiąc/rok)

□ 3. korekta deklaracji 1) Data wystąpienia zmiany danych:

……………………………………. (dzień/miesiąc/rok)

D.1 NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI C5 JEST (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ zamieszkała (Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział E1)

□ niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne (Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 
dział E2)

□ w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała (mieszana), na której powstają  odpady 
komunalne
(Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział E1, E2 i E3)

□ nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
(Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F)

E.1 WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA 
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1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C5 

………………………………………..
Liczba mieszkańców

2.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C5 niniejszej 
deklaracji 
posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 
komunalne
(dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej zabudową jednorodzinną)

□ TAK 

□ NIE
3.Oświadczam, że nieruchomość ogrzewana jest paliwem stałym***
□ TAK 

□ NIE
Liczba mieszkańców zamieszkałych na 
nieruchomości wskazanej w części D Stawka opłaty Opłata 

Liczba mieszkańców 
zobowiązanych do 
wnoszenia opłaty w 
wysokości 100% - od 1 
do 4 osób w 
gospodarstwie 
domowym

x =

a.

…….………
……… 

[zł/miesiąc]
Liczba mieszkańców 
zobowiązanych do 
wnoszenia 
pomniejszonej opłaty 
(piąty  i następny 
mieszkaniec tworzący 
gospodarstwo domowe)

x =

b.

…….………
……… 
[zł/miesiąc]

E.
1 
A.

Całkowita liczba 
mieszkańców 
nieruchomości

c. 

…….………
……… 
[zł/miesiąc]
       ( a + b)

Wyliczenie opłaty z uwzględnieniem zwolnienia za 
posiadanie kompostownika Stawka zwolnienia

Kwota 
przysługujące
go zwolnienia

E.
1 
B. Liczba mieszkańców 

zamieszkałych x =
…….………
……… 
[zł/miesiąc]

E.
1 
C

Wysokość opłaty pomniejszone o kwoty zwolnienia (E.1.A-E.1.B) …….………
……… 
[zł/miesiąc]

E.2. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY,
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości

Pojemność pojemnika 
[litry]

Liczb
a 

pojem
ników 
[sztuk

i]

Rodzaj odpadu 
gromadzonego 
w pojemniku

Częstotliwoś
ć wywozu

(proszę 
wpisać 

odpowiedni 
mnożnik, 

znajdujący 
się 
w 

objaśnieniu) 
5)

Stawk
a 

opłaty
za 

pojem
nik 

Opłata 
miesięczna

………. x x =
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………. x x =

………. x x =

………. x x =

………. x x =

x x =

suma: …….……… 
[zł/miesiąc]

5)  Częstotliwość wywozu określa się w następujący sposób:
lp.

Ęczęstotliwość wywozu odpadów
mnożnik

1)
Wywóz raz w miesiącu

-
12 wywozów w roku

1,0
2)

Wywóz co dwa tygodnie
-

26 wywozów w roku
2,2
3)

Wywóz raz w tygodniu
-

52 wywozy w roku
4,3
4)

Wywóz dwa razy w tygodniu
-

104 wywozy w roku
8,7
5)

Wywóz trzy razy w tygodniu
-

156 wywozów w roku
13,0
6)

Wywóz cztery razy w tygodniu
-

208 wywozów w roku
17,3
7)

Wywóz pięć razy w tygodniu
-

260 wywozów w rok
21,7

lp. Ęczęstotliwość wywozu odpadów mnożnik

1) Wywóz raz w miesiącu - 12 wywozów w 
roku 1,0

2) Wywóz co dwa 
tygodnie - 26 wywozów w 

roku 2,2

3) Wywóz raz w tygodniu - 52 wywozy w 
roku 4,3

4) Wywóz dwa razy w 
tygodniu - 104 wywozy w 

roku 8,7

5) Wywóz trzy razy w 
tygodniu - 156 wywozów 

w roku 13,0

6) Wywóz cztery razy w 
tygodniu - 208 wywozów 

w roku 17,3

7) Wywóz pięć razy w 
tygodniu - 260 wywozów 

w rok 21,7

E.3 RAZEM KWOTA ZA MIESIĄC
Wysokość opłaty z pozycji E.1 Wysokość opłaty z pozycji E.2 Opłata 

miesięczna

…….……………… [zł/miesiąc] + =
…….………

……… 
[zł/miesiąc]
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F. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI 
LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWAME NA CELE 

REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE

Ilość domków Ryczałtowa stawka Opłata ryczałtowa 
roczna

x = …….……………… [zł/rok]

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLRACJĘ

……………….……………………………..
(miejscowość i data)

………………………………….……………….……………………………..
Czytelny podpis / pieczęć firmy

I. ADNOTACJE ORGANU 

Podpis pracownika organu podatkowego

I. POUCZENIE
1.Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.) niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

J. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, przy ul. Rynek 14, 43 -150 Bieruń.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować, w razie powzięcia wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych lub w celu uzyskania większej liczby informacji, pod adresem poczty elektronicznej iod@um.bierun.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora. 

3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) 
z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zm.).

4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, 
udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi.

5.Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, 
jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych –na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, 
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych.

9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe 
będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odebranie z Pani/ Pana nieruchomości odpadów komunalnych.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Objaśnienia:

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 

** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

*** informacja uzupełniająca, nieobowiązkowa (określa zapotrzebowanie na odrębne pojemniki 
na popiół,  żużel)
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1) w przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują 
współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej 
deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie,

2) wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkałej,

3) wypełnia właściciel nieruchomości niezamieszkałej,

4) . Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (dot. pozycji D):

- pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

- nową deklarację składa się 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

- korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji np. 
w zakresie danych o właścicielu nieruchomości, danych o nieruchomości lub obliczenia opłaty.

5) . Wypełnienie pozycji dotyczących obliczenia opłaty:

- właściciele nieruchomości zamieszkałej, wykazanej w pozycji D.1 wypełniają deklarację również 
w pozycji E.1 Opłata dla nieruchomości zamieszkałej stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej 
w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Bieruniu;

- właściciele nieruchomości niezamieszkałej, wykazanej w pozycji D.1 wypełniają deklarację 
również w pozycji E.2 Opłata dla nieruchomości niezamieszkałej stanowi iloczyn ilości pojemników 
o określonej pojemności oraz stawki opłaty określonej w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej 
w Bieruniu;

- właściciele nieruchomości wykazanej w pozycji D.1, która w części stanowi nieruchomość 
zamieszkałą i w części niezamieszkałą (mieszaną) wypełniają również pozycję E.1 i E.2. Wyliczenie 
opłaty dla tego typu nieruchomości następuje w pozycji F.3 i stanowi sumę opłat obliczonych 
z pozycji E.1 i E.2;

- właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykazanej w pozycji D.1 obliczając wysokość 
opłaty wypełniają pozycję F. Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby 
domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe oraz ryczałtowej rocznej stawki opłaty w wysokości określonej w obowiązującej 
uchwale Rady Miejskiej w Bieruniu.
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