Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Białobrzegi
Nr XXXI/204/2013
z dnia 29 listopada 2013 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI LUB KOMPUTEROWO

_________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości o których mowa w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

Miejsce składania:

URZĄD GMINY BIAŁOBRZEGI, 37-114 Białobrzegi 4

Organ do którego należy
złożyć deklarację:

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI

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

□

pierwsza deklaracja

………………………………….………
(data powstania obowiązku opłaty)

□

nowa deklaracja

………………………………….………
(data powstania obowiązku opłaty)

□

wygaśnięcie obowiązku

………………………………….………
(data wygaśnięcia obowiązku opłaty)

□

zmiana danych zawartych w deklaracji

………………………………….………
(data zaistnienia zmiany danych)

Przyczyny korekty deklaracji
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel
□

współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty
□ inny
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię:

Nazwisko:

NIP:

PESEL:

Adres zamieszkania składającego deklarację
Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełniać wyłącznie jeżeli jest inny
niż adres zamieszkania wskazany w punkcie C)

Gmina:

Miejscowość:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

E. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny1) - stawka miesięcznej opłaty ………. zł od jednego
gospodarstwa domowego

□ odpady komunalne, nie zbierane i odbierane w sposób selektywny- stawka miesięcznej opłaty ………… zł

od jednego

gospodarstwa domowego
F. LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji prowadzone jest (podać liczbę gospodarstw
domowych prowadzonych na terenie nieruchomości)…………………………………gospodarstwo(a)

domowe 2)

G. WYSOKOŚC MIESIĘCZNEJ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby gospodarstw z punktu F. razy stawka opłaty z punktu E.)
…………………………………………………………………………………………..
(wpisać wyliczoną kwotę)
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1)
2)

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.
Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

……………………………………
(miejscowość i data)

…………………..……………
(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

J. DATA I PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ DEKLARACJĘ

……………………………………
(miejscowość i data)

…………………..……………
(Podpis przyjmującego deklarację)

Pouczenie:


Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. 2012 poz. 1015 z późn. zm.).

Objaśnienia:
1)

Selektywne zbieranie odpadów- należy przez to rozumieć prowadzoną przez właściciela nieruchomości segregację odpadów
powstałych na terenie jego nieruchomości. Segregacja polega na podziale odpadów na poszczególne rodzaje (frakcje) oraz osobnym
gromadzeniu ich w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, oraz pozostałe odpady zmieszane. Odpady biodegradowalne można poddać kompostowaniu na terenie
nieruchomości na której powstały lub dostarczyć do punku selektywnej zbiórki odpadów. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą
odbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

2)

Gospodarstwo domowe- gospodarstwo prowadzone przez właściciela nieruchomości samodzielnie zajmującego lokal albo
gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi
i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
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