
UCHWAŁA NR IV/41//2019
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

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

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/164/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz w uchwale Nr XX/151/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016 roku 
zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  „§1.1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określa 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bejsce

Leszek Makuch

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 lutego 2019 r.

Poz. 648



Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  IV/41/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO  

LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

- nieruchomości w Gminie Bejsce, na których zamieszkują mieszkańcy 
Podstawa prawna:  Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) 

Składający:                Właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz mieszanej na terenie Gminy Bejsce w rozumieniu art. 2 ust. 

1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 

Miejsce składania:      Urząd Gminy w Bejscach, Bejsce 252, 28-512 Bejsce 

Termin składania      Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych jak i w ciągu 14 dni od 

zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość opłaty 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

      WÓJT GMINY BEJSCE 

BEJSCE 252 

28-512 BEJSCE 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat) 

 □  pierwsza deklaracja                   □  zmiana danych w deklaracji                   □  korekta deklaracji 

Uzasadnienie przyczyny złożenia zmiany lub korekty deklaracji 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat) 

□  Właściciel        □  Współwłaściciel        □  Zarządca        □  Posiadacz       □  Lokator       □  Inny 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1.  
3. Nazwisko i Imię/ Pełna nazwa podmiotu 

4. Data urodzenia  5. PESEL  6. Telefon (uwaga: składający deklarację może podać numer 

swojego telefonu dla ułatwienia kontaktu Urzędem Gminy 
w Bejscach) 

7. NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 8. REGON (nie dotyczy osób fizycznych) 

D.2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby podmiotu 
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

       D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA) 
19. 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
20. Miejscowość 21. Nr domu/ lokalu 22. Nr działki (jeśli nieruchomość nie ma przydzielonego adresu lub pod tym 

samym adresem jest więcej niż jedna nieruchomość) 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 648



F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

23. Liczba mieszkańców tworzących gospodarstwo domowe: 

                                                                                                   ……………… 

24. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: 

                              □ selektywny                      □  nieselektywny (odpady komunalne zmieszane) 

25. Oświadczam, że bioodpady będę gromadził w kompostowniku, a uzyskany kompost będę 

wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji   

                                        □ tak                                    □  nie 
 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

26.Wysokość miesięcznej opłaty (ustalona w aktualnej Uchwale Rady Gminy Bejsce z dnia w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty) za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :                                                                                
11 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1,                                     

22 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 2,                                               ……………… zł 
33 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3,                                           (należy wpisać właściwą  

44 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 4,                                             kwotę miesięcznej opłaty) 

55 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5, 

66 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 6 i powyżej,  

-w przypadku oddawania odpadów w sposób selektywny (segregacja) 

22 zł   od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1,  

44 zł   od gospodarstwa domowego o liczbie osób 2,  

66 zł   od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3, 

88 zł   od gospodarstwa domowego o liczbie osób 4, 

110 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5, 

132 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 6 i powyżej,  

-w przypadku oddawania odpadów w sposób zmieszany (nieselektywny) 
 

H. DANE DODATKOWE 
Czy deklaracja dotyczy nieruchomości zamieszkałej użytkowanej okresowo? (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ tak                                    □  nie 

Jeśli powyżej zaznaczono „tak”, należy podać okres wytwarzania odpadów ( miesiące w ciągu roku kalendarzowego, 

w których są wytwarzane odpady):……………………………………………………………………………………… 
 

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

związanych z ustaleniem należności za gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

 

…………………………………………                             ………………………………………………………… 

                      Data                                                                                Czytelny podpis  

 

POUCZENIE 

W przypadku nieterminowego uregulowania należności lub wpłacania jej w niepełnej wysokości, niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz.1314 z późn. zmianami) 

INFORMACJA 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Marek Białek, e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i realizacją usługi odbioru odpadów. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

PUODO. 

ADNOTACJE URZĘDOWE 
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URZĄD GMINY BEJSCE, BEJSCE 252, 28-512 BEJSCE 

 

OBJAŚNIENIA 

DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

nieruchomości w Gminie Bejsce, na których zamieszkują mieszkańcy 

 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w Gminie Bejsce, na których 

zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 

 

Właścicielem nieruchomości w myśl art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) jest także 

współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

 

A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Bejsce. Formularz 

można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Bejscach, Bejsce 252, 28-512 Bejsce lub poprzez 

elektroniczną skrzynką podawczą zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej  

www.bip.gminy.com.pl/bejsce/ 

 

B. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych. W przypadku zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od 

dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

 

C. Wyjaśnienie pojęć: 

Właściciel nieruchomości –  w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, 

czyli właściciel nieruchomości wyodrębnionej prawnie i fizycznie, zwłaszcza poprzez urządzenie 

księgi wieczystej, 

Współwłaściciel nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, zgodnie z 

definicją Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, gdy nieruchomość 

przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub fizycznym; 

Zarządca – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym 

zarządcy wspólnot mieszkaniowych, Administracja Mieszkań Komunalnych. Zarządcą nieruchomości 

nie są spółdzielnie mieszkaniowe – chyba, że wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe,                

a spółdzielnia została wybrana na zarządcę (w przeciwnym razie każdy właściciel mieszkania, 

najemca składa odrębnie deklarację) 

Posiadacz – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu,             

w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. 

zm.);  

Lokator - należy interpretować to pojęcie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.) lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,   

w rozumieniu art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.); 

 

W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie    

i złożyć z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą 

skarbową (17 zł) 
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E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

 

F. Gospodarstwo domowe - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione ze sobą zamieszkałe na danej nieruchomości, utrzymujące się lub nieutrzymujące się 

wspólnie, przy czym obowiązanym do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jest właściciel danej nieruchomości. 

poz. 23 - podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych 

osób.  

poz. 24 - przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć gromadzenie w oddzielnych 

pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem na: papier i tektura, szkło 

bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe, odpady 

biodegradowalne (w tym odpady zielone), wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, 

odpady budowlane i inne; 

 

W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów – będzie ona podlegała bieżącej 

kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ 

w drodze decyzji naliczy opłatę za oddawanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

 

poz. 25 - kompostownik specjalna skrzynia lub dół służące do kompostowania odpadów 

organicznych. Ich lokalizacja winna spełniać warunki zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

G. poz.26 – należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty uzależnioną od stopnia selektywnego 

zbierania odpadów oraz liczby mieszkańców nieruchomości tworzących wspólne gospodarstwo 

domowe: 

11 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1,                                     

22 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 2,                                              

33 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3, 

44 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 4, 

55 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5, 

66 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 6 i powyżej,  

-w przypadku oddawania odpadów w sposób selektywny (segregacja) 

22 zł   od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1,  

44 zł   od gospodarstwa domowego o liczbie osób 2,  

66 zł   od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3, 

88 zł   od gospodarstwa domowego o liczbie osób 4, 

110 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5, 

132 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 6 i powyżej,  

-w przypadku oddawania odpadów w sposób zmieszany (nieselektywny) 

 

Opłatę należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy w Bejscach nr 50849300040160018002600035 lub 

za pośrednictwem inkasentów w następujących terminach: 

1. za I kwartał do 15 marca danego roku, 

2. za II kwartał do 15 maja danego roku, 

3. za III kwartał do 15 września danego roku, 

4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku. 

 

Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji 

można zwrócić się do Urzędu Gminy w Bejscach: 

 

Referat Budownictwa, Inwestycji, Drogownictwa i Rolnictwa tel. 41 3511010 wew. 30 
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