Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub odręcznie dużymi drukowanymi literami czarnym lub niebieskim długopisem

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna

Składający

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1493)

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele:
a) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – CZĘŚĆ E;
b) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
– CZĘŚĆ F;
c) nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – CZĘŚĆ E, F i G;
d) nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – CZĘŚĆ H.
Jeżeli składający deklarację posiada kilka nieruchomości na terenie Gminy Narewka,
należy na każdą nieruchomość złożyć oddzielną deklarację.

Termin składania deklaracji

1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpiła zmiana.

Miejsce składania deklaracji

Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka

Organ właściwy do przyjęcia
deklaracji

Wójt Gminy Narewka

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
zmiana deklaracji
…….....-…….....-……….…….

złożenie pierwszej deklaracji

korekta deklaracji
…….....-…….....-……….…….

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel nieruchomości

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

zarządca nieruchomości

najemca, dzierżawca

inny ………………………………………….

C. RODZAJ PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

osoba prawna

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

Imię

PESEL

Nr telefonu/adres e-mail

D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
Pełna nazwa

NIP

REGON

Nr telefonu/adres e-mail

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Nr ewidencyjny w rejestrze gruntów

17-220

Narewka

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – PODAĆ, JEŚLI JEST INNY NIŻ W CZĘŚCI D.3.
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w D.3. odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny.
E.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Narewka

1.

………………………………… zł
2.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
Miesięczna wysokość opłaty (stawka opłaty wskazana w poz.
1 x liczba osób wskazana w poz. 2)

…………………………… osób
3.

……………………………… zł/miesiąc

E.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:
nie posiadam kompostownika przydomowego i nie
posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję
kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady
w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
komunalne

E.4. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Kwota zwolnienia z części opłaty miesięcznie od jednego
mieszkańca z tytułu kompostowania bioodpadów, stanowiących
odpady komunalne na nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
Miesięczna kwota zwolnienia z części opłaty (kwota
zwolnienia wskazana w poz. 4 x liczba osób wskazana w poz.
5)

4.

………………………………… zł
5.

…………………………… osób
6.

………………………………… zł/miesiąc
E.5. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY PO ODLICZENIU KWOTY ZWOLNIENIA
Miesięczna wysokość opłaty (kwota wskazana w poz. 3)
Miesięczna kwota zwolnienia (kwota wskazana w poz. 6)

7.

………………………………… zł
8.

………………………………… zł

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu kwoty zwolnienia
(kwotę wskazaną w poz. 3 należy pomniejszyć o kwotę z poz.
6)

9.

Rodzaj pojemnika na odpady
komunalne

Liczba pojemników

Stawka opłaty określona w
uchwale Rady Gminy Narewka

worek o pojemności 120 l

…………… szt.

………………… zł

………………… zł

pojemnik 120 l

…………… szt.

………………… zł

………………… zł

pojemnik 240 l

…………… szt.

………………… zł

………………… zł

pojemnik 1100 l

…………… szt.

………………… zł

………………… zł

kontener KP7

…………… szt.

………………… zł

………………… zł

………………………………… zł/miesiąc
F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DOTYCZY WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza)

Łączna miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych (suma wysokości opłat)

Miesięczna wysokość opłaty
(liczba pojemników lub worków x
stawka opłaty za pojemnik)

……………… zł/miesiąc

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DOTYCZY WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ CZĘŚCIOWO ZAMIESZUKĄ MIESZKAŃCY, TZW. NIERUCHOMOŚĆ MIESZANA
Wysokość opłaty (suma opłat z części E i F)

………………………………. zł/miesiąc

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DOTYCZY WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Liczba nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe

Stawka opłaty określona w uchwale
Rady Gminy Narewka

Wysokość opłaty ryczałtowej (liczba
nieruchomości x stawka opłaty)

…………………

……………………….… zł

……………………….… zł
……………………… zł /rok kalendarzowy

Łączna wysokość opłaty rocznej za odbiór odpadów komunalnych
Wskazanie okresów korzystania z nieruchomości (zaznaczyć
właściwy kwadrat)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Miejscowość

Data

Czytelny podpis

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 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.)
OBJAŚNIENIA
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Narewka deklarację 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.
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.
W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
Wysokość opłaty określonej w deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Narewka zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki
opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca
złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot
odbierający przyjmuje odpady jako niesegregowane i powiadamia o tym Wójta Gminy Narewka. Wójt na podstawie powiadomienia
wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w drodze decyzji
określa wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stosując
wysokość stawki opłaty podwyższonej.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości: nie posiada kompostownika przydomowego, nie kompostuje w nim bioodpadów
lub uniemożliwia Wójtowi Gminy Narewka (osobie przez niego upoważnionej) dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji
zgodności informacji podanych w deklaracji ze stanem faktycznym, Wójt stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia z
części opłaty. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej
jednej z wymienionych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od
dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy w okresach miesięcznych z dołu do ostatniego dnia
każdego miesiąca za dany miesiąc bez wezwania na podstawie złożonej deklaracji.
Właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe uiszczają opłatę z góry do 15 czerwca za dany rok.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska
1, 17-220 Narewka. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną
lub telefonicznie pod numerem: 85 682-98-80.
- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej
na adres: iod_ug_narewka@podlaskie.pl.
- Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią
korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od
organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.
- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi wynikających z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań
publicznych realizowanych przez Urząd Gminy.
- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na
podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi
serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań
w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.
- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania.
Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych.
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania
zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

