
Projekt

z dnia  1 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 z 2014 r. , poz. 379 i 1072), art. 6n, art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, 1593, 
z 2015r. poz. 87 i 122), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

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

2. Określa się wzór oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji przez osoby sprawujące zarząd 
nieruchomością wspólną w budynkach wielolokalowych, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 ust. 1 może być składana Burmistrzowi Miasta Hajnówka 
w formie papierowej, korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 
Hajnówka, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: 
hajnowka@hajnowka.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP.

2. Deklaracja w postaci formularza aktywnego wraz z adresem elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu na platformie ePUAP jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Hajnówka 
(http://bip.hajnowka.pl) w zakładce Załatwianie spraw/ Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska/ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Deklaracje przesłane w wersji elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 
w następujących terminach:

1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji złożonej wcześniej,

§ 4. Traci moc uchwała nr XXX/225/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2013 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3912).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /15
Rady Miasta Hajnówka z dnia ….......... 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

1. Dzień-Miesiąc-Rok

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce  składania 
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2013r. poz. 1399, 1593, z 
2015r. poz. 87 i 122) i art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 2014r. poz. 1619, z 2015 poz.87).

Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, współposiadaczy 
nieruchomości  zamieszkałych  oraz  jednostek  organizacyjnych,  osób  posiadających  nieruchomość  w  zarządzie 
i innych  podmiotów  władających  nieruchomościami  zamieszkałymi,  położonych  na  terenie  Miasta  Hajnówka 
(Gminy Miejskiej Hajnówka).

Urząd Miasta Hajnówka,  ul.  Aleksego  Zina 1,  17-200 Hajnówka  sekretariat  Urzędu Miasta  bądź pokój  nr  203, 
II piętro  bądź  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  na  adres  e-mail  hajnowka@hajnowka.pl lub  na 
skrzynkę podawczą Urzędu dostępną na platformie ePUAP.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”)

                                                                                                                                 data

                                                                                                                                 data

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

3. Składający deklarację (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”)

  

 

IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osoby fizycznej) / PEŁNA NAZWA (dotyczy osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej 
nie posiadającej osobowości prawnej)

4. 

5.  Numer  PESEL  (dotyczy  osoby 
fizycznej)

6.  Identyfikator  REGON  (nie  dotyczy 
osoby fizycznej)

7.  Numer  NIP  (nie  dotyczy  osoby 
fizycznej)

8. Numer telefonu 9. Adres e-mail

PIERWSZA DEKLARACJA

OSOBA FIZYCZNA OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI 

KOREKTA DEKLARACJI ZŁOŻONEJ W DNIU
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ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta

17. Ulica 18. Nr Domu 19. Nr Lokalu

D. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”)
            

podać tytuł posiadania 

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

20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr Lokalu 23. Nr geod. działki

F. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY

Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w  części  E niniejszej  deklaracji 
zamieszkuje

24. 

      (liczba osób)

25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 
części E niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone w 
sposób: (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 7,00 zł/ osobę 14,00 zł/ osobę

26. Liczba 
mieszkańców

X

27. Stawka opłaty 
miesięcznej wg uchwały 
Rady Miasta Hajnówka2)

=

28. Wysokość miesięcznej 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
(pozycja 26 x 27) X 3

29. Wysokość kwartalnej 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
(pozycja 28x3)

osób zł/osobę zł zł

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych  
z rzeczywistością.

(czytelny podpis składającego deklarację)

UŻYTKOWANIE WIECZYSTEWŁASNOŚĆ

WSPÓŁWŁASNOŚĆ ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE

POSIADANIE (np. dzierżawa, najem, 
posiadanie bez tytułu prawnego)

  selektywny nieselektywny
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H. ADNOTACJE ORGANU

Uwagi przyjmującego deklarację

Objaśnienia:
1) selektywne zbieranie odpadów- gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, 
z podziałem na: szkło  białe i kolorowe, tworzywa sztuczne  opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe, papier 
i tekstylia, odpady biodegradowalne oraz popiół, żużel i piach.
2)  Uchwała Rady Miasta Hajnówka – obowiązująca w dniu złożenia deklaracji uchwała w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

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 2014r. Poz. 1619 ze zm.).

2. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  burmistrza  miasta  deklarację  o  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  
pierwszego mieszkańca 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Hajnówka 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. 6q ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) 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. 

5. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami albo uzasadnionych wątpliwości 
co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),  burmistrz miasta określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez 
radę gminy metody.

6. W przypadku uchwalenia  nowej  stawki  opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  wójt,  burmistrz  lub 
prezydent  miasta  zawiadamia  właściciela  nieruchomości  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku 
właściciel  nieruchomości  nie jest  obowiązany do złożenia nowej deklaracji  i  uiszcza opłatę za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

7. Opłata kwartalna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszona jest przez właściciela nieruchomości, bez 
wezwania, gotówką w kasie Urzędu Miasta Hajnówka lub przelewem na rachunek bankowy nr: 46 1020 1332 0000 
1602 0276 4058, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka www.hajnowka.pl.

8. 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. 

9. Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1399 ze zm.) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują 
burmistrzowi miasta.

10. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul Aleksego Zina 1 w sekretariacie, bądź 
pokoju nr 203, II piętro lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres.

11. Deklaracja  w  postaci  formularza  aktywnego  wraz  z  adresem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  Urzędu  na 
platformie  ePUAP  jest  dostępna  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Miasta  Hajnówka 
(http://www.bip.hajnowka.pl)  w  zakładce  Załatwianie  spraw/  Referat  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony 
Środowiska/ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Załącznik Nr 2 do uchwały ….......................
Rady Miasta Hajnówka z dnia …........2015r.

Numer pesel                                                                                  Hajnówka, dnia  

Imię i nazwisko właściciela* nieruchomości / lokalu

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości*/ lokalu budynku wielolokalowego 

o ilości osób zamieszkałych w lokalu

Okoliczności powodujące złożenie oświadczenia: 

Oświadczam, że na nieruchomości/ w lokalu pod adresem:

Ulica          Nr domu     Nr lokalu   

Ilość osób zamieszkałych wynosi   

Oświadczam, że odpady z nieruchomości (lokalu) zbierane będą w sposób:

       

Pouczenie:

1. Dane  podane  w  oświadczeniu  stanowią  podstawę  do  złożenia  przez  zarząd  spółdzielni,  lub  wspólnoty 
mieszkaniowej,  deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zgodnie 
z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. Poz. 1399, 

1593, z 2015r. Poz. 87 i 122) oraz uchwałą Rady Miasta Hajnówka w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

2. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu, należy złożyć nowe oświadczenie w terminie 14 
dni od daty zaistnienia zmiany. 

3. W przypadku nie złożenia oświadczenia zarząd spółdzielni, lub wspólnoty mieszkaniowej przy obliczaniu 
opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi,  uwzględni  ilość osób zamieszkujących  w lokalu na 
podstawie danych będących w posiadaniu zarządu spółdzielni lub wspólnoty. 

4. Miejsce składania oświadczenia: Zarządca nieruchomości 

Objaśnienia:

* właściciel  nieruchomości/lokalu-  właściciel,  współwłaściciel,  użytkownik  wieczysty,  jednostka organizacyjna  i 
osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu i inny podmiotów władający nieruchomością.

** Deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz. 1619, z 2015 poz.87).

.…...................................................

Podpis właściciela* / najemcy lokalu

1.  pierwsze oświadczenie

2.  nowe oświadczenie składane ze względu na zmianę ilości zamieszkałych  osób, tj. danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  selektywny   nieselektywny
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Uzasadnienie

W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości,
z której mają zostać odebrane odpady komunalne. Następnie deklaruje sposób gromadzenia odpadów:
odpady zbierane selektywnie lub nieselektywnie oraz wyliczoną wysokość opłaty. Opłata jest
iloczynem liczby osób zamieszkujących i stawki za odbiór odpadów. Wysokość stawki za odbiór
odpadów jest uchwalana odrębną uchwałą. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w Urzędzie Miasta Hajnówka
w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana. Właściciele nieruchomości są również zobowiązani złożyć do burmistrza miasta
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) zmieniła zapisy dotychczasowej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co zmusiło gminy do zmiany niektórych uchwał.

W związku ze zmianą uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty zaistniała konieczność zmiany wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy określono wyższe stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.
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