Załącznik do uchwały Nr V/46/19
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 stycznia 2019 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL / REGON

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wyrozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
Pierwszy termin składania w ciągu 14 dni od ,dnia zamieszkania
lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka

Organ:

BURMISTRZ CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).
2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku "X"):
pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku)

____-____-________
(dzień - miesiąc - rok)

nowa deklaracja (zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji)

____-____-________
(dzień - miesiąc - rok)

korekta deklaracji złożonej w dniu ____-____-________
(dzień - miesiąc - rok)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku "X"):
Właściciel
Współwłaściciel
Użytkownik wieczysty
Zarządca nieruchomości

Najemca, Dzierżawca
Inny

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
4. Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku "X"):
OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
7. Podawany nieobowiązkowo numer
5. Nazwisko/ Nazwa pełna
6. Pierwsze imię, drugie imię
telefonu
8. Podawany nieobowiązkowo adres e-mail

D.

DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne

9. Ulica

10. Numer domu

11. Nr lokalu

12. Miejscowość

13. Kod pocztowy

14. Poczta

15. Numer ewidencyjny działki z rejestru gruntów

E.

ADRES DO KORESPONDENCJI -jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z poz. D

16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Ulica

21. Numer domu

23. Miejscowość

24. Kod pocztowy

25. Poczta

22. Nr lokalu

Jednocześnie oświadczam iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób1 (zaznaczyć właściwy kwadrat)
selektywny (do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą)
zmieszany – nieselektywny (do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą)

F.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba gospodarstw na
nieruchomości

Rodzaj gospodarstwa domowego
Gospodarstwo domowe jednoosobowe
Gospodarstwo domowe dwuosobowe
Gospodarstwo domowe trzyosobowe
Gospodarstwo domowe czteroosobowe
Gospodarstwo domowe pięcioosobowe
Gospodarstwo domowe sześcioosobowe i powyżej

Stawka opłaty
[zł/miesiąc]

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.2

Łączna kwota opłaty miesięcznej [zł/miesiąc]
(suma z pozycji 28, 31, 34, 37, 40, 43)

G.

Kwota opłaty
[zł/miesiąc]

DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA – oświadczenie właściciela nieruchomości (wypełnić w przypadku
zamieszkiwania nieruchomości przez rodziny wielodzietne)

G.1.
Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości przysługuje zwolnienie, o którym mowa w Uchwale Nr III/23/18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 5405 z późn. zm.)
Liczba gospodarstw na
nieruchomości

Rodzaj gospodarstwa domowego

45.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

Wysokość zwolnienia
[zł/miesiąc]
46.

Kwota zwolnienia
[zł/miesiąc]
47.

1,00
48.

Gospodarstwo domowe dwuosobowe

49.

50.
2,00

51.

Gospodarstwo domowe trzyosobowe

52.

53.
4,00

54.

Gospodarstwo domowe czteroosobowe

55.

56.
6,00

57.

Gospodarstwo domowe pięcioosobowe

58.

59.
8,00

Gospodarstwo domowe sześcioosobowe i powyżej

60.

61.

62.
10,00

Łączna kwota zwolnienia [zł/miesiąc]
(suma z pozycji 47, 50, 53, 56, 59, 62)

63.

G.2. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PO UWZGLĘDNIENIU
ZWOLNIA, O KTÓRYM MOWA W CZĘŚCI G.1
Łączna kwota opłaty miesięcznej
[zł/miesiąc] (poz. 44)
64.

_________________

Łączna kwota zwolnienia
[zł/miesiąc] (poz.63)
65.

Wysokość opłaty [zł/miesiąc]
(różnica z pozycji 64 i 65)
66.2

1. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzenie odpadów zmieszanych
wraz z zaległymi odsetkami.
2. Opłatę z poz. 44 (nie uwzględniającą zwolnienia) bądź poz. 66 (uwzględniającą zwolnienie) za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania, z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Opłatę należy
wnosić w Kasie Urzędu Miejskiego w godzinach jej pracy lub na INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
uzyskany w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady
komunalne.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
67. Miejscowość i data

68. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

I. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1314 z późn. zm.)
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących, wspólnie się
utrzymujących.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454
z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca
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.
W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania –począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia
mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie
zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Zgodnie z art. 6q ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku
złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów
komunalnych była świadczona.
W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn.zm.) pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składa się wraz z deklaracją.

