DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 21 grudnia 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta

Poz. 4734

Data: 21.12.2017 14:23:23

UCHWAŁA NR XXIII/183/2017
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Augustów.
2. Wzór deklaracji, o której mowa w pkt 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w formie
papierowej lub w postaci elektronicznej w Urzędzie Gminy Augustów.
§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w następujący sposób:
1) Właściciel nieruchomości może złożyć Wójtowi Gminy Augustów deklaracje w formie elektronicznej za
pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
2) Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1579 z późn. zm.) lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r, poz. 570),
3) Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem,
4) Akceptowalne formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.
5) Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji: jak w załączniku do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr XII/90/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/183/2017
Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z
2017r. poz. 1289) , Uchwała Nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych
na terenie Gminy Augustów (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach)
Miejsce składania: Urząd Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Augustów
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA

W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA
WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA * (w przypadku osoby fizycznej należy podać nazwisko i imię; w przypadku wspólników spółki cywilnej
należy podać nazwiska i imiona wszystkich wspólników):

IDENTYFIKATOR PODATKOWY:
PESEL

/NIP

D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*

Kraj:
Gmina:
Miejscowość:
Nr telefonu:(fakultatywnie)

Województwo:
Ulica:
Kod pocztowy:

Powiat:
Nr domu:
Poczta:
Adres e-mail:(fakultatywnie)

Nr Lokalu:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY AUGUSTÓW NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE

Miejscowość
Nr budynku:
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F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

WŁASNOŚĆ

WSPÓŁWŁASNOŚĆ

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE

POSIADANIE …………………………
G. OŚWIADCZAM, ŻE:

TAK

Nieruchomość wskazana w części E wyposażona jest w kompostownik
NIE
H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

H.1. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje ….............. osób

/należy podać liczbę mieszkańców/

Oświadczam, że odpady z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy/ nieruchomości, która w części
stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy* będą zbierane w sposób selektywny:
TAK

NIE

1) Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny^:
gospodarstwo domowe 1 osobowe – …...... zł,
gospodarstwo domowe 2 osobowe – …..… zł,
gospodarstwo domowe 3 osobowe – …..… zł,
gospodarstwo domowe 4 osobowe – ….…. zł,
gospodarstwo domowe 5 osobowe – ….…. zł,
gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej – …..…. zł,
2) Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób nieselektywny^:
gospodarstwo domowe 1 osobowe – …….... zł,
gospodarstwo domowe 2 osobowe – …..…. zł,
gospodarstwo domowe 3 osobowe – ……... zł,
gospodarstwo domowe 4 osobowe – .....…. zł,
gospodarstwo domowe 5 osobowe – …..…. zł,
gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej – …..…. zł,
H.2. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
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Oświadczam, że odpady z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne/
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne* będą zbierane w sposób selektywny:

TAK

NIE

3) Miesięczna opłata za pojemnik o pojemności^:
Pojemnik

Liczba
pojemników
2

1
Od 120 litrów do 240 litrów włącznie

Iloczyn pojemników
i stawki opłaty
2x3=4

Stawka
opłaty
3

Powyżej 240 litrów do 1100 litrów włącznie
Powyżej 1100 litrów
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić: ….............. zł.
(słownie złotych:........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………)

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że odpady z nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub odpady znajdujące się na
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe będą zbierane w sposób selektywny:
TAK

NIE

1). Iloczyn liczby domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe oraz stawki opłaty^.
Liczba domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe.
1

Stawka
opłaty

Wysokość rocznego
ryczałtu

2

1x2=3

Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić: ….............. zł.
(słownie złotych:........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………)
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ *

DEKLARACJĘ

/

OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ

Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
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świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

…………………………..............................................
/miejscowość, data/

…….. …………………………… …...............
/czytelny podpis/pieczątka/

Pouczenie
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 2017 r. poz. 1201).
Wyjaśnienia:
▪ zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Augustów deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
terminie do 14 dni od dnia zamieszkania 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 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
▪ Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji, Wójt Gminy Augustów określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
▪ Stawkę opłaty niższą dla segregujących i wyższą dla niesegregujących ustali Rada Gminy Augustów. Stawki będą podawane do
publicznej wiadomości.
Objaśnienia:
* niepotrzebne skreślić
^ wypełnić jeśli dotyczy
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 r.
W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. uchwały nr XXII/167/2017 Rady
Gminy Augustów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne należało dostosować do wprowadzonych zmian wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

