Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami

Załącznik do uchwały Nr XXI/164/2020
Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439).
Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Biała Podlaska,
przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.

Termin składania Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego

mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania Wójt Gminy w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

□

pierwsza deklaracja –
powstanie obowiązku od ……………

□ korekta deklaracji
z dnia ………………

□ nowa deklaracja –
zmiana danych od ……………...

B. RODZAJ PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel , użytkownik lub posiadacz

□ współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy podmiotu niebędącego osoba fizyczną

** dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna*/ Nazwisko**

Nazwa skrócona* / Pierwsze imię, drugie imię**

Identyfikator Regon*

Nr PESEL**

Telefon kontaktowy ……………………………………………..
Adres poczty elektronicznej ……………………………………..

D. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

ulica

Nr domu
Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Położenie nieruchomości (adres)

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej określonej w części E deklaracji zamieszkuje …...osób: (podać
ilość mieszkańców)

G. USTALENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW W
SPOSÓB SELEKTYWNY
Łączna miesięczna kwota opłaty
Nieruchomość zamieszkała ( 1 – 3
osób )

ilość osób x stawka
…..................
(wysokość opłaty)

Gospodarstwo domowe (powyżej 3
osób )

stawka x ilość gospodarstw
…..................
(wysokość opłaty)

H. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW

□ tak, posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady
□ nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów
I. USTALENIE
ZWOLNIENIA
Opłata miesięczna

MIESIĘCZNEJ

WYSOKOŚCI

OPŁATY PO

Kwota zwolnienia

UWZGLĘDNIENIU

Opłata po uwzględnieniu
zwolnienia

J. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)
Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością lub
osoby reprezentującej

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data dzień-miesiąc-rok

Podpis przyjmującego formularz

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biała Podlaska reprezentowana
przez Wójta Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31; 21-500 Biała Podlaska.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pod adresem e-mail:
iod@gmina-bialapodaska.pl lub telefonicznie 83 8889 207.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Gminy w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w
związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z
późn. zm.).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być
udostępnione firmie wywozowej w celu realizacji świadczenia usługi odbioru odpadów
komunalnych.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.
8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje konieczność wydania przez Wójta
Gminy Biała Podlaska decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu
podejmowaniu decyzji.
Pouczenie
Deklarację należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i złożyć w Urzędzie Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31.
Złożone deklaracje będą poddane weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia wykazania nierzetelnych danych bądź niezłożenia
deklaracji, w wyznaczonym terminie osoby te będą wezwane do Urzędu Gminy celem złożenia wyjaśnień, uzupełnienia i
wypełnienia deklaracji, stosownie do przepisów art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2020 r.
poz. 1325, z późn. zm.).
W przypadku nowo zamieszkałej nieruchomości należy złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od zamieszkania
pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpiła zmiana.
W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarację składa tylko właściciel
nieruchomości, wobec którego uprzednio wydana została decyzja określająca wysokość opłaty na podstawie art. 6o ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439).
Ustalone w deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatne są w okresach miesięcznych w terminach
do 15 dnia następnego miesiąca
Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych można wnosić w kasie Urzędu Gminy Biała Podlaska w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400, lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.
W przypadku niezapłacenia w terminie opłaty, właściciel odpadów winien zapłacić należność wraz z odsetkami za zwłokę,
zgodnie z przepisami art. 53 § 3 i art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).

Objaśnienie
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wyliczyć w następujący sposób:
−

20,00 zł miesięcznie od osoby, dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 do 3 osób oraz 80,00 zł miesięcznie dla
gospodarstwa domowego zamieszkałego powyżej 3 osób – w przypadku selektywnego sposobu gromadzenia odpadów,

−

60,00 zł miesięcznie od osoby, dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 do 3 osób oraz 240,00 zł miesięcznie dla
gospodarstwa domowego zamieszkałego powyżej 3 osób – w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

