UCHWAŁA NR XXXI/299/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz.391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011, Nr 152, poz.
897) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim
w Białej Piskiej w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz.391).
§ 3. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Białej Piskiej
Elżbieta Sakowska
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Załącznik do
Uchwały Nr XXXI/299/2012
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 12 września 2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391).
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Biała Piska.
Miejsce składania:
 Urząd Miejski w Białej Piskiej, 12- 230 Biała Piska, ul. Plac Adama Mickiewicza 25
(osobiście w kancelarii lub listownie)

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
ul. Plac Adama Mickiewicza 25
12 – 230 Biała Piska
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
PIERWSZA DEKLARACJA*
DRUGA DEKLARACJA
*(zaznaczyć właściwe)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

Właściciel; Dzierżawca; Najemca lokalu; Użytkownik*
*(podkreślić właściwe)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwe)
Osoba fizyczna
Osoba prawna
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Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

NAZWA PEŁNA FIRMY/ IMIĘ i NAZWISKO
IDENTYFIKATOR/ REGON
PESEL
(dla firm) ………………………………….
(osoby fizyczne) ………………
ADRES SIEDZIBY FIRMY/ ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

Nr DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚC

KOD POCZTOWY

POCZTA

E.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

Nr DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚC

KOD POCZTOWY

POCZTA

F. NUMER EWIDENCYJNY W REJESTRZE GRUNTÓW (Nr działki)
……………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:
1. Zamieszkuje na stałe: ……………………………………………………..
(podać ilość osób)

2. Zamieszkuje czasowo: ……………………….: w okresie od…………do ………….
(podać ilość osób)

3. Prowadzę działalność gospodarczą:
Sezonowo*
Całorocznie
(*zaznaczyć właściwe)

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej* ……………………………………………
(* wpisać właściwe np.wynajem pokoi, lokal gastronomiczny, handel i usługi – jaki)

1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przebywa dziennie na terenie
posesji około
……………………………………………………………………………
(podać szacunkową ilość osób za jeden dzień miesiąca lipca)

2. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach:
………………………………….
………………………………………………………………………………………
….
(podać rodzaj pojemnika 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, kontener – podać wielkość)

3. Ilość pojemników, w których gromadzone są odpady komunalne:
Poza sezonem letnim ………………………. W sezonie letnim …………………
(wrzesień – maj)
(czerwiec – sierpień)
4. Czy pojemniki na odpady znajdujące się na terenie nieruchomości są:
Własnościowe*
Wydzierżawione od firmy*
(*niepotrzebne skreślić)

8. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych na posesji w roku poprzednim:
Poza sezonem letnim (wrzesień – maj)*…………W sezonie letnim (czerwiec –sierpień*)…………..
(*uzupełnić: 1 x miesiąc, co 2 tygodnie, 1xw tygodniu, 2x w tygodniu, 3xw tygodniu, inny – wpisać jaki)
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9. Czy prowadzą Państwo segregację odpadów:

TAK/ NIE*
(*niepotrzebne skreślić)

10. Wysokość opłaty miesięcznej za wywóz odpadów komunalnych w okresie poza
sezonem letnim (wrzesień-maj) ……………………………brutto (za rok poprzedni)
11. Wysokość opłaty miesięcznej za wywóz odpadów komunalnych w okresie sezonu
letniego (czerwiec- sierpień) ……………………………….. brutto (za rok poprzedni)
12. Oświadczam, że jestem: (dotyczy składającego deklarację)
Mieszkańcem przebywającym na stałe na terenie nieruchomości*
(*zaznaczyć właściwe)

Mieszkańcem przebywającym czasowo na terenie nieruchomości

G.OŚWIADCZENIE i PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych
niezgodnych ze stanem faktycznym
………………………………………….
(Miejscowość, data)

…………………………………..
(Czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.
6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r., poz. 391).
,,W razie braku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
Burmistrz Białej Piskiej, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
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Objaśnienia
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim
w Białej Piskiej, w terminie 14 od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Białej Piskiej
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
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