UCHWAŁA NR VIII.67.2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 6 m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.2)), Rada Miejska w Białej uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Biała, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi :
1) oświadczenie właściciela nieruchomości o przyczynie powstania zmian ,
2) oświadczenie właściciela lokalu mieszkalnego /najemcy lokalu w budynkach wielolokalowych na potrzeby
sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Deklaracje, o której mowa w ust.1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim
w Białej , ul. Rynek 10 w terminach :
1) dla pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca , powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2) 14 dni od dnia zaistnienia zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ( zmiana liczby mieszkańców lub sposobu gromadzenia odpadów)
4. W przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji należy załączyć
pełnomocnictwo.
§ 2. Traci moc uchwała VI.40.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, na których powstają odpady komunalne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Robert Roden

1) Zm.
2) Zm.

poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
poz. 21 i 1593.
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Załącznik do Uchwały Nr VIII.67.2015
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 10 czerwca 2015 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Dzień – Miesiąc – Rok

………. - ………. - ……….

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z
późn. zmianami)
Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych - dla pierwszej deklaracji ,
- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie
nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Burmistrz Białej
Urząd Miejski w Białej
ul. Rynek 10
48-210 Biała
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ złożenie pierwszej deklaracji
(data powstania obowiązku ………-………-……….)
□ złożenie nowej deklaracji ( zmieniającej) (data zaistnienia zmian ………-………-……….)
□ korekta deklaracji z dnia ………-………-……….
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości

□ Współwłaściciel

□ Najemca, dzierżawca

□ Użytkownik wieczysty

□ Zarządca nieruchomości

□ Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. OSOBA FIZYCZNA
Nazwisko

Imię
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Nr telefonu

Adres e-mail *

D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY (osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości
prawnej)
Nazwa pełna

Nazwa skrócona

Nr telefonu

Adres e-mail

Osoby upoważnione do reprezentowania: 1
--------------------------------------------------podstawa umocowania---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------podstawa umocowania-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sposób reprezentacji: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE3
Miejscowość

Ulica

Nr domu / Nr lokalu lub numer działki
w przypadku nienadania nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z D.3.
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Oświadczam, że odpady komunalne będą gromadzone i
odbierane w sposób selektywny:4
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F. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANĄ W CZĘŚCI D.3.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części D.3. zamieszkuje:
……………………………………………….
(należy podać liczbę wszystkich mieszkańców)

F.1. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
………………………… zł
UWAGA! Opłata stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

F.2. PROWADZENIE KOMPOSTOWNIKA
Nieruchomość wskazana w części D.3. wyposażona jest
w przydomowy kompostownik:
(w przypadku zaznaczenia pozycji TAK proszę podać
pojemność kompostownika)

□ TAK

□ NIE
m3

F.3. ODBIÓR POPIOŁU
Z nieruchomości wskazanej w części D.3. będzie
odbierany popiół:
(w przypadku zaznaczenia pozycji TAK proszę podać, czy
będzie odbierany tylko w sezonie zimowym, czy tez przez
cały rok)

□ TAK

□ NIE

□ w sezonie zimowym
□ przez cały rok

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………...
(miejscowość i data)

…………………………………..
(c zytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi organu

Podpis przyjmującego formularz
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POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 39 lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości, 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
2005 r., Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Białej o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych .
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć 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.
3. Korekta deklaracji składana jest w przypadku zmiany danych osobowych osoby składającej deklarację .
4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 1 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Burmistrz Białej określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze.
5. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała.
6. W przypadku złożenia nowej deklaracji lub korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty za miesiące, w których usługa odbierania odpadów
komunalnych była świadczona.
Objaśnienia:
W zabudowie wielorodzinnej deklaracje składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
1 – Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, PESEL. Do deklaracji należy dołączyć dokument
potwierdzający pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w
oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową 17,00 zł.
2 – Należy wpisać czy pełnomocnik działa samodzielnie czy też posiada pełnomocnictwo łączne.
3 – Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
4 – Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, jeśli zdeklarowano taki sposób zbierania, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę
za odprowadzanie odpadów zebranych w sposób nieselektywny wraz z zaległymi odsetkami.
*- dane nieobowiązkowe
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Załącznik do
Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. Z 2013 roku,
poz 1399 z póżń. zmianami )

Składający :

Właściciele nieruchomości zamieszkałych

Miejsce składnia :

Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała

A. DANE DOTYCZĄCE LOKALU , DLA KTÓREGO SKŁADNE JEST OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko właściciela
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

B. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
Oświadczam, że nowa deklaracja zmieniająca / korekta deklaracji złożona dnia …………………….. na
nieruchomość wymienioną w pkt. A oświadczenia spowodowana jest
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

…………………………..
( miejscowość , data)
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( czytelny podp is)
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Załącznik do
Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO */ NAJEMCY LOKALU* W
BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA
DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2013 roku, poz 1399 z
późn. zmianami )

Składający :

Właściciele lokalów w budynkach wielolokalowych w których ustanowiono odrębną własność lokali oraz najemców
lokali w budynkach wielolokalowych

Miejsce składnia :

Zarząd, zarządca wspólnoty, administrator nieruchomości

A. DANE DOTYCZĄCE LOKALU , DLA KTÓREGO SKŁADNE JEST OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko właściciela* / nazwa właściciela lokalu*
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

B. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO* / NAJEMCY LOKALU *

(

zaznaczyć właściwie, stawiając znak "x" w odpowiedniej kratce)

1. Sposób zbierania odpadów komunalnych ( zaznaczyć właściwe)
selektywny (papier, plastik, szkło, pozostałe komunalne)

zmieszany

2. Oświadczam, że na terenie lokalu wskazanego w części A oświadczenia zamieszkuje ……… osób.
3. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości zamieszkałej :
Stawka opłaty ( zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Białej)
Liczba osób zamieszkujących ( zgodnie z pkt 2)
Kwota opłaty miesięcznej ( stawka opłaty przemnożona przez liczbę osób)

PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

…………………………..
( miejscowość , data)

……………………………………………..
( czytelny podp is)

Pouczenie:
1.Niniejsze oświadczenie dot. ilości osób zamieszkujących lokal uwzględnione zostanie w deklaracji złożonej przez zarząd, zarządcę nieruchomości ,
administratora nieruchomości . Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. Z 2012 r. poz. 1015)
2. Właściciel nieruchomości / najemca jest zobowiązany złożyć zarządowi, zarządcy nieruchomości, administratorowi nieruchomości oświadczenie w terminie 7
dni od dnia zaistnienia zmian w liczbie mieszkańców lokalu, zamieszkania pierwszego mieszkańca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc , w którym nastąpiła zmiana.

ADNOTACJE ORGANU

*niepotrzebne skreślić
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WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI , CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości
lokalowej w zabudowie wielorodzinnej dla której składane jest oświadczenie.

…………………………………………………………………………………………………
Adres nieruchomości

Imię i nazwisko

Lp.

Oświadczam, iż oświadczenie złożone dnia

…………………………. spowodowane jest

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………

…………………………………
podpis
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