UCHWAŁA NR XVI/113/20
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815.) oraz art. 6n ust. 1, art. 6m ust. 1b ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,
2020.), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/104/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości wprowadza się następujące zmiany: § 1 otrzymuje brzmienie:
„Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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Załącznik do uchwały Nr XVI/113/20
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 stycznia 2020 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości
częściowo zamieszkałych położonych na terenie Gminy Hajnówka

Termin składania

Pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Objaśnienia:

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym
lub niebieskim kolorem.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

Wójt Gminy Hajnówka
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):





DEKLARACJA
C.

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):




WŁAŚCICIEL /
WSPÓŁWŁAŚCICIEL



UŻYTKOWNIK WIECZYSTY



ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

KOREKTA DEKLARACJI – data obowiązywania zmiany: …………………………….……………………..….
DD-MM-RRRR

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ


OSOBA FIZYCZNA


OSOBA PRAWNA


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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E. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

G. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZABUDOWANYCH
BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym i korzystam ze zwolnienia z opłaty na każdą osobę zamieszkującą na nieruchomości.
….......................

X

Liczba osób
zamieszkujących nieruchomość

…..........................

= …................................

Kwota zwolnienia uchwalona przez
Radę Gminy Hajnówka

Wysokość zwolnienia wynosi

H. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F deklaracji zamieszkuje: . . . . . . . . osób/osoby
(należy podać liczbę mieszkańców)

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny

….....................

X

Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

………..…
stawka opłaty

- ….......................

= ….............................

Kwota zwolnienia wyliczona
w części G

wysokość opłaty miesięcznej
(należy podać w PLN)

I. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób
selektywny w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników):

 pojemnik 60 L – szt. ……x ……… = .…...........zł,
 pojemnik 120 L – szt. ….. x ………. = …............zł,

 pojemnik 240 L – szt. ……x ……… = ….....……zł,
 pojemnik 1100 L – szt. ……x ……… = ….............zł.

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

.............................

.............................

(miejscowość i data)
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Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm).

Objaśnienia

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Hajnówka o wysokości opłaty za
2)

3)
4)
5)

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości
zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części
posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.
Identyfikatorem podatkowym jest : PESEL – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych podmiotów podlegających
obowiązkowi ewidencyjnemu.
W przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele
np. działalność gospodarcza – należy wypełnić zarówno części H i I. W tym wypadku wysokość opłaty miesięcznej
stanowi suma opłaty części H i I.
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Klauzula Informacyjna

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Hajnówka, reprezentowany przez Wójta Gminy
Hajnówka z siedzibą w: 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, tel. 85 682 25 00, fax: 85 682 46 12, email: gmina@gmina-hajnowka.pl .
Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań realizowanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej a także obowiązków prawnych.
Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy
bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.
Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Urzędzie Gminy
Hajnówka jest obowiązkiem ustawowym.
Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy
tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawia prawna do tego typu działań lub umowa.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody mają
Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Mogą Państwo w tym zakresie złożyć do
Urzędu Gminy Hajnówka wniosek.
Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) - RODO.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Hajnówka: gzinka@togatus.pl

Mając powyższe na uwadze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

data
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