UCHWAŁA NR XX/138/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 maja 2016 r. w
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwały Nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, wprowadza się zmianę załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Białej
Piskiej z dnia 25 maja 2016 r., który otrzymuje brzmienie: załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/138/2016 Rady
Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 września 2016 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej
Marek Grabowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 28 września 2016 r.
Nr konta płatnika
Sektor

(data wpływu)

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Miejsce składania:
Organ właściwy do złożenia
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250).
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomość, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Urząd Miejski w Białej Piskiej
Burmistrz Białej Piskiej

A. Obowiązek złożenia deklaracji
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
zmiana deklaracji
korekta deklaracji (data zaistnienia zmian)
(dzień - miesiąc - rok)

W razie zmiany danych podać datę powstania oraz jej uzasadnienie.

B. Dane składającego deklarację
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub inne podmioty prawne

2. Składający:
właściciel

najemca, dzierżawca

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

współwłaściciel

użytkownik/
użytkownik wieczysty

zarząd nieruchomości wspólnej (w zabudowie
wielolokalowej, deklaracje składa zarządca lub inny podmiot
władający nieruchomością)

pełnomocnik

inny (jaki)

3. Nazwisko i imię*/pełna nazwa**

Pieczęć**

Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP**

Numer telefonu*/**

Adres poczty elektronicznej*/** Inne informacje*/**

Dane identyfikacyjne współmałżonka - imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu
(należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową)

Id: 20702E40-1FE8-4105-B6D1-1C65D02C8FDD. Podpisany

Strona 1

Adres zamieszkania* / Adres siedziby**
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Adres do korespondencji (wypełnić gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. Deklaracja sposobu gromadzenia odpadów (zaznaczyć właściwy kwadrat)
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny

gromadzę odpady w sposób selektywny

Odpady gromadzone są/będą* w pojemnikach/workach
(podać rodzaj pojemnika, worka oraz jego wielkość i ilość)

Worki zadeklarowane powyżej będą wrzucane do pojemnika
(podać rodzaj pojemnika oraz jego wielkość)

Pojemniki na odpady znajdujące się na terenie nieruchomości są własne/dzierżawione*.
*niepotrzebne skreślić

D. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa budynkiem wielolokalowym,
Zabudowa wielorodzinna, w
w którym ustanowiono odrębną własność której obowiązki właściciela
lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości nieruchomości obciążają właścicieli
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają poszczegółnych lokali
wspólnotę albo spółdzielnię mieszkaniową

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne - dotyczy nieruchomości zabudowanej
budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela
nieruchomości współnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię
mieszkaniową
Czy deklaracja składana jest za wszystkie lokale zamieszkane?
TAK

NIE

Jeśli NIE, proszę wpisać numery lokali za jakie nie jest składana deklaracja

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Nr lokalu/lokali

Obręb/numer działki (w przypadku braku nr nieruchomości)

Adres punktu wywozowego- ulica, nr domu, inne dane indyfikujące lokalizację pojemników
(należy wypełnić jeśli adres punktu wywozowego jest inny niż adres zamieszkania)
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Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne - dotyczy zabudowy jednorodzinnej oraz
zabudowy wielorodzinnej, w której obowiązki właściciela nieruchomości obciążają właścicieli
poszczególnych lokali
Gmina
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Obręb/numer działki (w przypadku braku nr nieruchomości)

Wyliczenie miesięcznej opłaty
Gospodarstwa domowe wg
liczby zamieszkujących je
mieszkańców

Liczba gospodarstw domowych
Stawka opłaty
(proszę wpisać liczbe gospodarstw
ustalona Uchwałą
domowych przedstawionej w kolumnie a) Rady Miejskiej
w Białej Piskiej
(zł)

b

a

c

zbiórka nieselektywna zbiórka selektywna

Kwota
miesiecznej
opłaty (zł)
Iloczyn
kolumny t.j.
(b x c)
d

Jednoosobowe gospodarstwo
domowe ( 1 osoba )
Bardzo małe gospodarwstwo
domowe ( 2 osoby )
Małe gospodarstwo
domowe ( 3 osoby )
Średnie gospodarstwo
domowe ( 4 osoby )
Duże gospodarstwo
domowe ( 5 osób )
Bardzo duże gospodarstwo
domowe ( 6 osób i więcej )
RAZEM (sumy kolumny d)
Uwagi:
E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady
Prowadzę działność gospodarczą sezonowo/całorocznie*.
Proszę określić sezonowość od

do

:

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Gmina
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Powiat

Nr lokalu

Obręb/numer działki (w przypadku braku nr nieruchomości)

Wyliczenie miesięcznej opłaty
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Rodzaj pojemnika

Liczba
pojemników/worków

Częstotliwość wywozów

Iloczyn kolumny
t.j. (a x b x c)

c

d

b

a

Kwota
miesięcznej
opłaty (zł)

Stawka opłaty
ustalona Uchwałą
Rady Miejskiej
w Białej Piskiej (zł)

zbiórka selektywna

1*
2*
zbiórka nieselektywna
1*
2*
RAZEM (sumy kolumny d)
Uwagi:
* liczba stała: 1 dotyczy wywozu odpadów raz na dwa tygodnie, 2 dotyczy wywozu odpadów raz w tygodniu.

F.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku, na których powstają odpady
Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Gmina
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Powiat

Nr lokalu

Obręb/numer działki (w przypadku braku nr nieruchomości)

Opłata ryczałtowa
Sposób gromadzonych odpadów komunalnych

Ryczałtowa stawka opłaty ustalona
Uchwałą Rady Miejskiej w Białej
Piskiej (zł)

zbiórka selektywna
zbiórka nieselektywna
RAZEM
G. Informacje o załącznikach
Załączniki

Rodzaj załącznika
liczba załączników

H. Oświadczenia
1. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
I. Podpis składającego deklarację

(miejscowość i data)
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J. Adnotacje składajacego deklarację

K. Adnotacje organu

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Białej Piskiej deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. 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 do Burmistrza Białej Piskiej nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
4. Zgodnie z art. 6o ust. 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 250) w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy Biała Piska określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstajacych na nieruchomościach o podobnym
charakterze.
5. Miesięcznie naliczana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wskazana w części D, E, F płatna jest
bez wezwania na właściwy rachunek Urzędu Miejskiego - Gminy Biała Piska, w terminie określonym w Uchwale Nr
XXXI/300/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 września 2012 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała Piska.
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6. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia
pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto bankowe stosownego urzędu
gminy lub miasta.
7. Dane zawarte w niniejszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają
przetworzeniu danych zgodnie z art. 7 ust. 2 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2135 ze zm.) ze względu na wykonywanie określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego określonych
w art. 23 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Id: 20702E40-1FE8-4105-B6D1-1C65D02C8FDD. Podpisany

Strona 6

