
 

UCHWAŁA NR XXXIII/364/2021 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6n ust. 1 pkt 2 oraz art. 6m ust. 1a, ust. 1b i ust. 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, 

poz. 2361, Dz.U. z 2019 r., poz. 2020) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. Deklarację należy złożyć 

osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, listownie  

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, o której mowa  

w § 1 uchwały, 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. 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w następujący sposób: 

1) właściciel nieruchomości może złożyć Burmistrzowi Miasta Augustowa deklarację w formie elektronicznej 

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Augustowie udostępnionej  

na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP; 

2) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 poz. 1173 z póź. zm.) lub podpisem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020, poz. 346 z póź. zm.) będących odpowiednikiem 

bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP. 

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; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 maja 2021 r.

Poz. 1899



4) format elektroniczny wzoru deklaracji określony jest w formacie danych XML, z układem informacji 

i powiązań między nimi wynikających, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/186/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  

przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5626). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 czerwca 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie 

Alicja Dobrowolska 
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB 
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

STRONA 1  

NR EWIDENCYJNY 
 
 
 

 

MIEJSCE I DATA ZŁOŻENIA  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1439 t.j. z późn. zm.). 

 

Składający 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub 
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub 
Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy,                  
a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

Termin składania 
 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminach 
określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j. z późn. zm.). 

 

Organ Burmistrz Miasta Augustowa  

Miejsce składania 
deklaracji Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów  

A. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ  

A.1. DANE  IDENTYFIKACYJNE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy 
kwadrat): 

 

□ OSOBA FIZYCZNA 

□ OSOBA PRAWNA        

□ WSPÓLNICY SPÓŁKI   CYWILNEJ                                                        

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 

NAZWISKO I IMIĘ/ NAZWA PEŁNA (w przypadku osoby fizycznej należy podać nazwisko i imię; w przypadku wspólników spółki 
cywilnej należy podać nazwiska i imiona wszystkich wspólników): 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PESEL (w przypadku osób fizycznych, w tym wspólników spółki cywilnej): 
 
………………………………………………………………. 

NIP (w przypadku pozostałych właścicieli nieruchomości): 
 
……………………………………………… 

 

TELEFON KONTAKTOWY: 
 
………………………………………………. 

E-MAIL: 
 
………………………………………………………………. 

 

A.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY:  

KRAJ 
 
………………………………… 

WOJEWÓDZTWO 
 
……………………………………………………. 

POWIAT 
 
……………………………………………. 

 

GMINA 
 
……………………………….. 

ULICA 
 
…………………………………………………….. 

NR DOMU 
 
…………………… 

NR LOKALU 
 
…………………….. 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
 
………………………………… 

KOD POCZTOWY 
 
…………………………………………………….. 

POCZTA 
 
……………………………………………. 
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 STRONA 2  

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI   (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

□  PIERWSZA DEKLARACJA  

      – dotyczy opłaty od miesiąca* ……………………..- …………. roku 

 

□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI (nowa deklaracja) 

- dotyczy opłaty od miesiąca* ………………………… - …………. roku i polega na: 

               □  zmianie ilości osób zamieszkałych lub; 

              □  zmianie sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych lub; 

              □ zmianie ilości  odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości lub; 

              □  inne, jakie.................................................................................................. 

 

□ USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY 

- opłata „0” od miesiąca* ................................. - ................ roku 

 

□ KOREKTA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI dotyczy opłaty  
od miesiąca* ............................. - ................ roku  

 

C. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY/ NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA 
W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
(wypełnić jeśli dotyczy) 

 

C.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI 
 

ULICA 
 
……………………………………………………………………… 

NUMER DOMU 
 
…………………… 

  NUMER LOKALU 
 
……………………….. 

 

C.2. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

□ WŁAŚCICIEL 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

□ UŻYTKOWNIK 

□ POSIADACZ 

□ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 
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 STRONA 3  

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI  (wypełnić jeśli pkt C dotyczy)  

D.1.Oświadczam, że na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję 
bioodpady w kompostowniku przydomowym (zaznacz właściwy 
kwadrat/jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku nie zaznaczaj): 

□ TAK (T) 

□ NIE (N) 

 

D.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.1. faktycznie zamieszkuje ………… 
(należy podać liczbę mieszkańców) 

 

D.3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi - ilość osób …...…. szt. x 

stawka ………… zł/os. = ……………… (łącznie zł/m-c przy braku kompostownika) 

 

D.4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi - ilość osób …...…. szt. x 

stawka ………… zł/os. = ……………… (łącznie zł/m-c przy posiadaniu kompostownika) 

 

E. LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW ZA, NZ lub DL 
 

………………………………..... 
(wpisać liczbę załączników) 

 

F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dane 
wynikające z deklaracji oraz załączników ZA lub NZ stanowią podstawę obliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości) 

 

wysokość miesięcznej opłaty:  
…………………………………….. 

 

słownie złotych:  
……………………………………………………………………………… 

 

G. WYSOKOŚĆ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 
ROK (dane wynikające z załączników DL stanowią podstawę obliczenia rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z uwzględnieniem nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe) 

 

wysokość rocznego ryczałtu: 
 

…………………………………….. 
 

słownie złotych:  
………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
 
………………………………………..                             ………………………………………….. 
                       (miejscowość i data)                                                                                                                             (czytelny podpis) 
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 STRONA 4  

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pouczenie: 
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.). 
Informacja: 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Augustowa o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości  
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Augustowa w 
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

3) Przez zamieszkiwanie rozumie się przebywanie w danej miejscowości z zamiarem stałego pobytu. Zamieszkiwania 
nie należy łączyć z miejscem zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną. 

 
*nie wypełniać, jeżeli zgłoszenie dotyczy wyłącznie rocznego ryczałtu za rok od nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 
Załącznik ZA – wypełnić i załączyć, jeżeli właściciel deklaruje drugą i kolejną nieruchomość na której zamieszkują 
mieszkańcy/nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 
Załącznik NZ – wypełnić i załączyć, jeżeli właściciel deklaruje pierwszą i kolejną nieruchomość niezamieszkałą na 
której powstają odpady komunalne/nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
Załącznik DL – wypełnić i załączyć, jeżeli właściciel deklaruje nieruchomość, na której znajduje się domek 
letniskowy,  lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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. Urząd. Unii 
Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), zwanej dalej jako „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w 
Urzędzie Miejskim przy ul. 3 Maja 60, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: 
urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iod@urzad.augustow.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z gospodarką 

odpadami komunalnymi na terenie Miasta Augustowa oraz sprawowania nadzoru nad sposobem 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Augustowa wynikających z przepisów 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące na 
rzecz administratora usługi informatyczne (serwis, wsparcie usług lokalnych i webowych), w tym 
hosting poczty elektronicznej, operatorzy poczty tradycyjnej, bankowość elektroniczna i inne 
podmioty wykonujące zlecenia i czynności danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej  
dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin  
i związków międzygminnych. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia:  
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
- prawo do sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony  
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niepodanie danych uniemożliwi 
zrealizowanie obowiązku wynikającego z w/w przepisu prawa. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 1899

mailto:urzad.miejski@urzad.augustow.pl#_blank
mailto:iod@urzad.augustow.pl#_blank


 

 

 

ZAŁĄCZNIK - ZA NR ………… 

A. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY/ NIERUCHOMOŚĆ, 
KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY 

A.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 ULICA 
 
……………………………………………………………………… 

NUMER DOMU 
 
………………… 

  NUMER LOKALU 
 
……………………… 

A.2. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ WŁAŚCICIEL 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

□ UŻYTKOWNIK 

□ POSIADACZ 
□ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

B. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

B.1. Oświadczam, że na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję 
bioodpady w kompostowniku przydomowym (zaznacz właściwy 
kwadrat/jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku nie zaznaczaj): 

□ TAK (T) 
□ NIE (N) 

 
B.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części A.1. faktycznie zamieszkuje ………… 

(należy podać liczbę mieszkańców) 

B.3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi - ilość osób …...…. szt. x 

stawka ………… zł/os. = ……………… (łącznie zł/m-c przy braku kompostownika) 

B.4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi - ilość osób …...…. szt. x 

stawka ………… zł/os. = ……………… (łącznie zł/m-c przy posiadaniu kompostownika) 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/364/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 kwietnia 2021 r.
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ZAŁĄCZNIK - NZ NR ………………… 

A. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE/ 
NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

A.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI 
ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

A.2. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat): A.3. OŚWIADCZENIE 

□ WŁAŚCICIEL 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

□ UŻYTKOWNIK 

□ POSIADACZ 

□ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, 
funkcjonuje instytucja/prowadzona jest 
działalność gospodarcza (wypełnić jeśli dotyczy): 

(wpisać nazwę instytucji lub rodzaj prowadzonej 
działalności) 

B. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
B.1. POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE 

Rodzaj pojemnika (wybierz właściwe/jeżeli zgłaszasz 
ustanie obowiązku ponoszenia opłaty nie zaznaczaj) Liczba pojemników 

Częstotliwość odbioru 
odpadów 

(nie rzadziej niż dwa 
razy w miesiącu) 

Deklarowana 
liczba 

pojemników - 
iloczyn wartości z 

kol. 2 , kol. 3 

Stawka opłaty 
[zł] 

Wysokość opłaty 
[zł/miesiąc] - iloczyn 
wartości z kol. 4 oraz 

właściwej stawki z 
kol. 5 

1 2 3 4 5 6 

□ pojemnik o poj. 60 litrów    ….……  

□ pojemnik o poj. 80 litrów    ….……  

□ pojemnik o poj. 110 litrów    ….……  

□ pojemnik o poj. 120 litrów    ….……  

□ pojemnik o poj. 140 litrów    ….……  

□ pojemnik o poj. 240 litrów    ….……  

□ pojemnik o poj. 360 litrów    ….……  

□ pojemnik o poj. 1100 litrów    ….……  

□ pojemnik o poj. 7000 litrów (Kp7)    ….……  

(wpisz "0" jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku) Razem  
B.2. POJEMNIKI (W TYM WORKI) NA ODPADY: PAPIER, PLASTIK, SZKŁO, BIOODPADY ZIELONE BEZ BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE - KUCHENNE  (wypełnić jeśli dotyczy) 

Rodzaj pojemnika (wybierz właściwe/jeżeli 
zgłaszasz ustanie obowiązku ponoszenia opłaty nie 

zaznaczaj) 
Liczba pojemników Częstotliwość odbioru 

odpadów 

Deklarowana 
liczba 

pojemników - 
iloczyn wartości 
z kol. 2 , kol. 3 

Stawka opłaty 
[zł] 

Wysokość opłaty 
[zł/miesiąc] - iloczyn 
wartości z kol. 4 oraz 

właściwej stawki z 
kol. 5 

1 2 3 4 5 6 

□ worek o poj. 80 litrów    ….……  

□ worek o poj. 100 litrów    ….……  

□ pojemnik o poj. 1100 litrów    ….……  

(wpisz "0" jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku) Razem  
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B.3. POJEMNIKI (W TYM WORKI) NA BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE - KUCHENNE (wypełnić jeśli dotyczy) 
(miesiące I-VI, IX-XII) 

Rodzaj pojemnika (wybierz właściwe/jeżeli 
zgłaszasz ustanie obowiązku ponoszenia opłaty nie 

zaznaczaj) 
Liczba pojemników 

Częstotliwość odbioru 
odpadów 

(nie rzadziej niż dwa 
razy w miesiącu) 

Deklarowana 
liczba 

pojemników - 
iloczyn wartości 
z kol. 2 , kol. 3 

Stawka opłaty 
[zł] 

Wysokość opłaty 
[zł/miesiąc] - iloczyn 
wartości z kol. 4 oraz 

właściwej stawki z 
kol. 5 

1 2 3 4 5 6 

□ worek o poj. 80 litrów    ….……  

□ pojemnik o poj. 1100 litrów    ….……  

(wpisz "0" jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku) Razem  

wypełnić jeśli punkt B2 lub B3 dotyczy (poz. razem B1+ poz. razem B2+ poz. razem B3) Ogółem  
B.4. POJEMNIKI (W TYM WORKI) NA BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE - KUCHENNE (wypełnić jeśli dotyczy) 
(miesiące VII-VIII) 

Rodzaj pojemnika (wybierz właściwe/jeżeli 
zgłaszasz ustanie obowiązku ponoszenia opłaty nie 

zaznaczaj) 
 Liczba pojemników 

Częstotliwość odbioru 
odpadów 

(nie rzadziej niż dwa 
razy w tygodniu) 

Deklarowana 
liczba 

pojemników - 
iloczyn wartości 
z kol. 2 , kol. 3 

Stawka opłaty 
[zł] 

Wysokość opłaty 
[zł/miesiąc] - iloczyn 
wartości z kol. 4 oraz 

właściwej stawki z 
kol. 5 

1 2 3 4 5 6 

□ worek o poj. 80 litrów    ….……  

□ pojemnik o poj. 1100 litrów    ….……  

(wpisz "0" jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku) Razem  
wypełnić jeśli punkt B4 dotyczy (poz. razem B1+ poz. razem B2+ poz. razem B4) Ogółem   

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 1899



 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK - DL NR ………… 

A. NIERUCHOMOŚĆ NA, KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ 
WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

A.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 ULICA 
 
……………………………………………………………………………. 

NUMER DOMU 
 
………………………… 

NUMER LOKALU 
 
………………………….. 

A.2. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

□ WŁAŚCICIEL 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

□ UŻYTKOWNIK 

□ POSIADACZ 

□ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

B. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, 
lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe(wpisz „0” jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku) 
Ryczałtowa  

stawka opłaty [zł] 
Wysokość rocznego ryczałtu – iloczyn 

wartości z kol. 1 oraz właściwej stawki z kol. 2 
 

1 2 3 

 
……………………………………………………….. 

……...…… 
…………………………. 

 
 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/364/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 1899


		2021-05-07T10:19:16+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




