
 

 

UCHWAŁA NR XXI/114/12 

RADY GMINY HAJNÓWKA 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214,  

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 

poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 391), uchwala się, co następuje:  

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

przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie 

Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w terminie:  

1. Pierwsza deklaracja - do 15.03.2013 roku.  

2. Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji - 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

3. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych.  

4. 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej 

w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku 

ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie 

odebranych odpadów.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.  

Przewodniczący Rady 

Wiesław Józef Komarewski 
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Pouczenie: 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 
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Objaśnienia: 

 

Właściciel nieruchomości – to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne  

i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 

 
1)

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie do 15.03.2013 roku. 

 
2)

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni 

od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 

 
3)

 Odpady zbierane selektywnie – należy przez to rozumieć prowadzenie selektywnego zbierania dla 

następujących frakcji odpadów komunalnych: 

a) papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), 

b) tworzywa sztucznego, 

c) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe), 

d) metalu, 

e) opakowań wielomateriałowych, 

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji. 

 
4)

 Wymieniona w dziale D opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą nr XXI/112/12 Rady 

Gminy Hajnówka z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 

pojemności: 

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi na jednego mieszkańca dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 16,00 zł miesięcznie 

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są 

w sposób selektywny, wynosi 7,00 zł miesięcznie. 

 
5) 

Wymieniona w dziale E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat naliczonych 

na nieruchomości w części zamieszkałej oraz w części niezamieszkałej. Część zamieszkałą nieruchomości 

oblicza się zgodnie z działem D, natomiast część niezamieszkałą od liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą nr XXI/112/12  Rady 

Gminy Hajnówka z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 

pojemności: 

 

a) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi: 

- pojemniki na odpady o pojemności 60 L     –  20,00 zł miesięcznie 

- pojemniki na odpady o pojemności 120 L   –  40,00 zł miesięcznie 

- pojemniki na odpady o pojemności 240 L   –  60,00 zł miesięcznie 

- pojemniki na odpady o pojemności 1100 L –   95,00 zł miesięcznie 

b) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w 

sposób selektywny: 

- pojemniki na odpady o pojemności 60 L     – 10,00 zł miesięcznie 

- pojemniki na odpady o pojemności 120 L   –  20,00 zł miesięcznie 

- pojemniki na odpady o pojemności 240 L   –  30,00 zł miesięcznie 

- pojemniki na odpady o pojemności 1100 L –  50,00 zł miesięcznie 
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