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NALEŻY WYPEŁNIĆ TYLKO POLA JASNE, WIELKIMI LITERAMI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE/SZARE POLA 
WYPEŁNIA URZĄD 

1. Nr ewidencyjny

A-M

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Załącznik do deklaracji z dnia: - - 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Składający: 
Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
W przypadku zmiany danych składającego deklarację (np. nazwy, adresu) należy zawiadomić pisemnie organ.

A.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

2. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

osoba fizyczna  osoba prawna 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 

3. Tytuł prawny, forma władania nieruchomością

właściciel użytkownik 
wieczysty 

posiadacz samoistny posiadacz zależny (np. najemca, 
dzierżawca) 

współwłaściciel współużytkownik 
wieczysty 

spółdzielnia / wspólnota 
mieszkaniowa 

inny podmiot władający 
nieruchomością 

A.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną    ** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

4. Nazwa pełna* / Pierwsze imię, drugie imię, nazwisko ** (niepotrzebne skreślić)

5. Nazwa skrócona *

6. Identyfikator podatkowy (Numer PESEL / NIP)1 7. Identyfikator REGON *

Numer PESEL: 

 NIP: 
- - - 

Pozycje 8-9 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 
8. Imię ojca, imię matki ** 9. Data urodzenia **

- - 

10. Telefon i adres e-mail  (podanie danych jest dobrowolne; dane zostaną wykorzystane w celach kontaktowych, wysyłania powiadomień i na 
  potrzeby realizacji usługi, np. uzgodnienie dostarczenia pojemnika na odpady) 

B. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NUMER GEODEZYJNY

11. Adres nieruchomości (ulica) 12. Numer budynku 13. Numer lokalu

14. Numer geodezyjny działki2 15. Obręb3 16. Kod pocztowy

-

1 Numer PESEL należy podać w przypadku właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub 
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. NIP należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym 
mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170).   
2
 Numer geodezyjny działki należy podać w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu.3
 Numer obrębu należy podać w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu. 
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C. DANE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

C.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOT. CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

17. Gospodarstwo domowe o
powierzchni lokalu mieszkalnego 

18. Liczba gospodarstw
domowych o określonej

powierzchni lokalu mieszkalnego 

19. Stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynikająca z 

uchwały Rady Miasta 
Białystok 

20. Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zł 
(iloczyn wartości z kolumn 2, 3) 

1 2 3 4 

do 40,00 m2 

od 40,01 m2 do 80,00 m2 

powyżej 80,00 m2 

21. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. części nieruchomości zamieszkałych
(suma iloczynów z kolumny 4)

…………………..zł………….gr 

C.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOT. CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Uwaga! Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości, przy uwzględnieniu średnich wskaźników 
nagromadzenia odpadów komunalnych zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok. 
Należy dokonać wyboru pojemnika/worka w ramach każdej frakcji odpadów. 

22. Pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
UWAGA ! W kolumnie 25 należy wpisać wartość: 
2,17 dla 1 odbioru co 14 dni;  8,67 dla 2 odbiorów w tygodniu;  17,33 dla 4 odbiorów w tygodniu; 
4,33 dla 1 odbioru w tygodniu;  13 dla 3 odbiorów w tygodniu;  21,67 dla 5 odbiorów w tygodniu. 

23. Rodzaj i pojemność pojemnika
24. Liczba pojemników

25. Średnia
częstotliwość
odbiorów w 
miesiącu 

26. Stawka opłaty
wynikająca

z uchwały Rady 
Miasta Białystok 

27. Wysokość
miesięcznej
opłaty w zł 

(iloczyn wartości 
z kolumn 2, 3 i 4) 

1. 2. 3. 4. 5. 

pojemnik 0,08 m3 

pojemnik 0,12 m3 

pojemnik 0,24 m3 

pojemnik 0,70 m3 

pojemnik 1,10 m3 

pojemnik 7,00 m3 

pojemnik 10,00 m3 

prasokontener o pojemności 12,00 m3 

prasokontener o pojemności 14,00 m3 

prasokontener o pojemności powyżej 14,00 m3 

28. Łączna kwota opłaty
(suma iloczynów z kolumny 5)

…………………..zł………….gr 
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29. Pojemniki / worki na papier

30. Rodzaj i pojemność pojemnika/worka
31. Liczba

pojemników/worków 

32. Średnia
częstotliwość

odbiorów 
w miesiącu 

33. Stawka opłaty
wynikająca

z uchwały Rady 
Miasta Białystok 

34. Wysokość
miesięcznej
opłaty w zł 

(iloczyn wartości 
z kolumn 2, 3 i 4) 

1. 2. 3. 4. 5. 

worek 0,08 m3 

2,17 

worek 0,12 m3 

pojemnik 0,08 m3 

pojemnik 0,12 m3 

pojemnik 0,24 m3 

pojemnik 0,70 m3 

pojemnik 1,10 m3 

pojemnik 7,00 m3 

pojemnik 10,00 m3 

prasokontener o pojemności 12,00 m3 

prasokontener o pojemności 14,00 m3 

prasokontener o pojemności powyżej 14,00 m3 

35. Łączna kwota opłaty
(suma iloczynów z kolumny 5)

…………………..zł………….gr 

36. Pojemniki / worki na szkło
UWAGA ! W kolumnie 39 należy wpisać wartość: 
 1 dla 1 odbioru w miesiącu;  2,17 dla 1 odbioru co 14 dni; 

37. Rodzaj i pojemność pojemnika/worka
38. Liczba

pojemników/worków 

39. Średnia
częstotliwość

odbiorów 
w miesiącu 

40. Stawka opłaty
wynikająca

z uchwały Rady 
Miasta Białystok 

41. Wysokość
miesięcznej
opłaty w zł 

(iloczyn wartości 
z kolumn 2, 3 i 4) 

1. 2. 3. 4. 5. 

worek 0,08 m3 

worek 0,12 m3 

pojemnik 0,08 m3 

pojemnik 0,12 m3 

pojemnik 0,24 m3 

pojemnik 0,70 m3 

pojemnik 1,10 m3 

pojemnik 7,00 m3 

pojemnik 10,00 m3 

prasokontener o pojemności 12,00 m3 

prasokontener o pojemności 14,00 m3 

prasokontener o pojemności powyżej 14,00 m3 

42. Łączna kwota opłaty
(suma iloczynów z kolumny 5)

…………………..zł………….gr 
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43. Pojemniki / worki na (łącznie) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

44. Rodzaj i pojemność pojemnika/worka
45. Liczba

pojemników/worków 

46. Średnia
częstotliwość

odbiorów 
w miesiącu 

47. Stawka opłaty
wynikająca

z uchwały Rady 
Miasta Białystok 

48. Wysokość
miesięcznej
opłaty w zł 

(iloczyn wartości 
z kolumn 2, 3 i 4) 

1. 2. 3. 4. 5. 

worek 0,08 m3 

2,17 

worek 0,12 m3 

pojemnik 0,08 m3 

pojemnik 0,12 m3 

pojemnik 0,24 m3 

pojemnik 0,70 m3 

pojemnik 1,10 m3 

pojemnik 7,00 m3 

pojemnik 10,00 m3 

prasokontener o pojemności 12,00 m3 

prasokontener o pojemności 14,00 m3 

prasokontener o pojemności powyżej 14,00 m3 

49. Łączna kwota opłaty
(suma iloczynów z kolumny 5)

…………………..zł………….gr 

50. Pojemniki / worki na odpady zielone

51. Rodzaj i pojemność pojemnika/worka
52. Liczba

pojemników/worków 

53. Średnia
częstotliwość

odbiorów 
w miesiącu 

54. Stawka opłaty
wynikająca

z uchwały Rady 
Miasta Białystok 

55. Wysokość
miesięcznej
opłaty w zł 

(iloczyn wartości 
z kolumn 2, 3 i 4) 

1. 2. 3. 4. 5. 

worek 0,08 m3 

1,88 

worek 0,12 m3 

pojemnik 0,08 m3 

pojemnik 0,12 m3 

pojemnik 0,24 m3 

pojemnik 0,70 m3 

pojemnik 1,10 m3 

pojemnik 7,00 m3 

pojemnik 10,00 m3 

prasokontener o pojemności 12,00 m3 

prasokontener o pojemności 14,00 m3 

prasokontener o pojemności powyżej 14,00 m3 

56. Łączna kwota opłaty
(suma iloczynów z kolumny 5)

…………………..zł………….gr 
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57. Pojemniki na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

58. Rodzaj i pojemność pojemnika
59. Liczba pojemników

60. Średnia
częstotliwość

odbiorów 
w miesiącu 

61. Stawka opłaty
wynikająca

z uchwały Rady 
Miasta Białystok 

62. Wysokość
miesięcznej
opłaty w zł 

(iloczyn wartości 
z kolumn 2, 3 i 4) 

1. 2. 3. 4. 5. 

pojemnik 0,08 m3 

3,07 

pojemnik 0,12 m3 

pojemnik 0,24 m3 

pojemnik 0,70 m3 

pojemnik 1,10 m3 

pojemnik 7,00 m3 

pojemnik 10,00 m3 

prasokontener o pojemności 12,00 m3 

prasokontener o pojemności 14,00 m3 

prasokontener o pojemności powyżej 14,00 m3 

63. Łączna kwota opłaty
(suma iloczynów z kolumny 5)

…………………..zł………….gr 

64. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. części nieruchomości
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(suma kwot z poz. 28, 35, 42, 49, 56, 63)

 …………………..zł………….gr 

65. Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(suma kwot z poz. 21 i 64)

…………………..zł………….gr 
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D. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W UCHWAŁACH RADY MIASTA BIAŁYSTOK
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

D.1 Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości przysługuje zwolnienie, o którym mowa w uchwale Rady Miasta 
Białystok, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876). 

D.2 Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości przysługuje zwolnienie, o którym mowa w uchwale Rady Miasta 
Białystok,  obejmujące rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1348).

D.3 Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 
komunalne. 

 UWAGA! Oświadczenie jw. oraz pozycje 66-70 formularza A-M należy wypełnić wyłącznie w przypadku przysługujących zwolnień, 
o których mowa wyżej.

66. Gospodarstwo domowe o powierzchni
lokalu mieszkalnego 

67. Liczba
gospodarstw
domowych

o określonej
powierzchni lokalu 

mieszkalnego 
objętych zwolnieniem 

68. Kwota zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynikająca z uchwały Rady Miasta Białystok 

69. Wysokość miesięcznej
kwoty zwolnienia z opłaty 

za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  

w zł (suma iloczynu z 
kolumny 2 i 3 lub 4 oraz 
iloczynu z kolumny 2 i 5) 

dot. 
zwolnienia, 
o którym

mowa w cz. 
D. 1.

dot. 
zwolnienia, 
o którym

mowa w cz. 
D. 2.

dot. 
zwolnienia, 
o którym

mowa w cz. 
D. 3.

1 2 3 4 5 6 

do 40,00 m2 

od 40,01 m2 do 80,00 m2 

powyżej 80,00 m2 

70. Wysokość miesięcznej kwoty zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(suma iloczynów z kolumny 6)

..........................zł ………….gr 

E. OBLICZENIE KWOTY MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PODLEGAJĄCEJ ZAPŁACIE

71. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – po uwzględnieniu zwolnień, o których mowa w części D.
deklaracji (jeżeli takie właścicielowi przysługują) – do zapłaty 
(kwota z poz. 65 pomniejszona o kwotę z poz. 70)

..........................zł ………….gr 
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