Załącznik
do Uchwały Nr XVI/109/12
Rady Gminy Boćki
z dnia 18.12.2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz. 391)
Składający:
Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boćki.
(Deklarację złożyć może także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w
zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca nieruchomością)
Miejsce składania:
Urząd Gminy Boćki,
ul. Plac Armii Krajowej 3,
17-111 Boćki
85 731 96 10
Termin złożenia:
W terminie do 31marca 2013 r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
opłaty.

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJACE ZŁOŻENIE DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję)
1. Pierwsza deklaracja
2. Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

data zaistnienia zmiany………………

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję)
Właściciel, użytkownik lub posiadacz

Współwłaściciel, użytkownik
współposiadacz

Nazwa pełna / Nazwisko i imię
PESEL……………………………

NIP……………………………….

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

ADRES NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY BOĆKI, NA KTÓREJ POWSTAJA
ODPADY KOMUNALNE 1
Miejscowość

Ulica:

Nr domu

Nr lokalu

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:

Zapotrzebowanie na pojemniki na odpady (zabudowa jednorodzinna):
Ilość
liczba
pojemników
na
odpady
zmieszane
liczba pojemników do segregacji
(odpady suche selektywna zbiórka)

Wybrana poj.

Wybrana poj.

120 l

240 l

120 l

240 l

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI.
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w
selektywny
2
sposób
zmieszany
stawka opłaty (wysokość określa odrębna uchwała Rady
Gminy Boćki) 3:
liczba osób zamieszkujących nieruchomość
miesięczna kwota opłaty (liczba osób x ustalona stawka)
Łączna wysokość opłaty wynosi ……………………. zł
(słownie:………………………..................................................................................................)
E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C faktycznie
zamieszkuje……….. osób.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że
podane przez mnie dane SA zgodne z prawdą.
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

Załączniki 4:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością
2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi
odsetkami. Należy zaznaczyć właściwy kwadrat.
3. W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wskazać stawkę podstawową, a przy wyborze
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę obniżoną.
4. Załączniki do deklaracji zostały określone uchwałą nr XVI/109/12 Rady Gminy Boćki.

POUCZENIE:
1. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
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.
3. 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 deklaracji, właściwy organ określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki.
4. 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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
5. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.).

