
Projekt 
 
z dnia  15 lipca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 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, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 6m ust. 1 pkt 3, ust. 11, ust. 1a, 
ust. 1b i ust. 3, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/118/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020r., poz. 1277) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1. otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady  komunalne 
w zabudowie wielolokalowej-  stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały." 

2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

3) § 4. otrzymuje brzmienie: 

"§  4. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 
w następujących terminach: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca w przypadku nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych- 
w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
w zabudowie wielolokalowej 

2) 14 dni od podjęcia uchwały o objęciu systemem nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne w zabudowie wielolokalowej 

3) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych, zawartych w deklaracji 
złożonej wcześniej." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023r. 

   

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr …..

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia …. r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

–dotyczy części nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne położonych na terenie Miasta Hajnówka (Gminy Miejskiej Hajnówka).

Organ właściwy BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

Miejsce  składania
deklaracji:

Urząd  Miasta  Hajnówka,  ul.  Aleksego  Zina  1,  17-200  Hajnówka  sekretariat  Urzędu  Miasta  bądź  Referat
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę
podawczą Urzędu dostępną na platformie ePUAP.

Termin  składania
deklaracji:

14  dni  od  podjęcia  uchwały  o objęciu  systemem  nieruchomości  na  których  nie zamieszkują  mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne w zabudowie wielolokalowej, 14 dni od dnia wytworzenia na danej nieruchomości
lub w danym lokalu odpadów komunalnych lub
do 10  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w którym  nastąpiła  zmiana  -  w przypadku  zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (właściwe zaznaczyć)

                                                         data powstania odpadów

                                                         data zmiany

                                                         data 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

2. Składający deklarację (właściwe zaznaczyć)

  

 

3. PEŁNA NAZWA SKŁADAJĄCEGO 4. Numer NIP lub Regon

5. Numer telefonu (opcjonalnie)

 

6.e-mail (opcjonalnie)

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA HAJNÓWKA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE

7. Ulica 8. Nr domu /Nr Lokalu 9. Nr geod. działki

OSOBA FIZYCZNA OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI 

KOREKTA DEKLARACJI ZŁOŻONEJ W DNIU

NOWA DEKLARACJA
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D. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć)

E. ADRES SIEDZIBY (wypełnić jeśli jest inny niż adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
-Tabela C)

10. Miejscowość 11.Kod pocztowy

 

12. Ulica 13. Nr Domu/ Nr lokalu

F. Liczba lokali objętych deklaracją 14.

.

G. 1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY (Liczba pojemników lub worków zapełnianych w ciągu miesiąca x 
stawka opłaty za dany pojemnik/worek)

1 2 3 4

Rodzaj pojemnika / worka
Liczba worków/ pojemników w

miesiącu

Stawka opłaty za worek/pojemnik
wg uchwały Rady Miasta 
Hajnówka

Wysokość miesięcznej opłaty za 
dany worek/ pojemnik 

(kol. 2 x kol. 3)

Worek 60l 15. 16.                               zł 17.                               zł

Worek 80l 18. 19.                               zł 20.                               zł

Worek 120l 21. 22.                               zł 23.                               zł

Pojemnik 80l 24. 25.                               zł 26.                               zł

Pojemnik 120l 27. 28.                               zł 29.                               zł

Pojemnik 240l 30. 31.                               zł 32.                               zł

Pojemnik 360l 33. 34.                               zł 35.                               zł

Pojemnik 1100l 36. 37.                               zł 38.                               zł

G. 2. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OPŁATA MIESIĘCZNA ( suma opłat obliczonych w części G.1.w kolumnie 4) 39.

OPŁATA KWARTALNA ( iloczyn poz.39 x 3 miesiące) 40.

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

41. data złożenia deklaracji (dzień-miesiąc-rok) 42. czytelny podpis składającego (imię i nazwisko)

WŁAŚCICIEL

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK
INNY PODMIOT
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I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022r. poz. 479 ze zm.).

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałych uiszcza
się  raz  na  kwartał,  w  terminie  do  10  dnia  pierwszego  miesiąca,  po  zakończeniu  kwartału  kalendarzowego,
natomiast za IV kwartał do 15 grudnia. 

Klauzula informacyjna RODO

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.EU.L.2016.119.1,  dalej
jako RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych  jest  Gmina  Miejska  Hajnówka  reprezentowana  przez  Burmistrza  Miasta  Hajnówka
z siedzibą w Hajnówce (17-200) przy ulicy Aleksego Zina 1,  tel.  85 682 21 80, fax  85 674 37 46,  e-mail:
hajnowka@hajnowka.pl 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich
sprawach  dotyczących  danych  osobowych  przetwarzanych  przez  administratora  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej, e-mail: iod@hajnowka.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit.c RODO), na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa
z dnia 17 czerwca 1966 r. o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych  osobowych  są strony i  uczestnicy postępowań w sprawach  podatków i  opłat,
podmioty uprawnione do obsługi  doręczeń,  podmioty z którymi  administrator  zawarł  umowę na świadczenie
usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, organy uprawnione do kontroli.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  ograniczenia ich
przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.

7. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.

8. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania  danych  osobowych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

9. Podanie danych  jest  wymogiem ustawowym.  Konsekwencją  niepodania przez Panią/Pana danych osobowych
będzie brak możliwości wykonania ustawowego obowiązku podatkowego.
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