Projekt
Uchwała Nr XXI/130/2013
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. 2012. 391) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Rada Gminy Bojszowy uchwala
§1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Bojszowy w terminie
do dnia 31 marca 2013 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik
do uchwały Nr XXI/130/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 28.01.2013r.

Pola należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, długopisem lub piórem
w kolorze czarnym lub granatowym
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Termin:

do 31 marca 2013r. - dla pierwszej deklaracji
do 14 dni - od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,
bądź
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń
mających wpływ na wysokość opłaty.

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ Pierwsza deklaracja dla danej nieruchomości
□ Zmiana deklaracji dla danej nieruchomości

B. PODMIOT SKŁADAJACY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. Właściciel
□ 2. Współwłaściciel
□ 3. Zarządca
□ 4. Najemca, dzierżawca
□ 5. Użytkownik wieczysty
□ 6. Inny użytkownik władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych):
………………………………………………………..
Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej):
……………………………………………………………………………………..
PESEL :…………………………………..
NIP/REGON (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej):
…………………………….
C1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Kraj:…………………………………………........
Województwo:…………………............................ Gmina:……………………………………
Powiat:……………………………………………. Nr domu/lokalu:……….…………………
Ulica:……………………………………………… Kod pocztowy:………………………….
Miejscowość:……………………………………… nr tel……………………………………..

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA (jeśli jest
inny niż w punkcie C1)
Miejscowość:………………………………………
Ulica:……………………………………………… Nr domu/lokalu:……….…………………
Poczta:………………………………….………… Kod pocztowy:……………………………
Nr działki (dla działek niezabudowanych): ………………………….....
Nieruchomość jest (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

zamieszkała
należy wypełnić część E i
E1

□

niezamieszkała, na której powstają
odpady komunalne
tj. nieruchomość wykorzystywana do
działalności gospodarczej, szkoły,
ośrodki zdrowia, zakłady pracy itp.
należy wypełnić część F i F1

□

w części zamieszkała,
a w części niezamieszkała,
na której powstają odpady
komunalne
należy wypełnić część E, E1, F,
F1 i G

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji
zamieszkuje (podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość)
……………………
2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady
będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny (tj. osobno będę oddawał papier,
opakowania weilomateriałowe, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowlane;):

□ TAK

□ NIE*

E1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (wypełniają właściciele nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy)
Wysokość miesięcznej opłaty (w przypadku wyboru selektywnego sposobu zbierania odpadów
komunalnych do wyliczenia opłaty należy przyjąć stawkę obniżoną, natomiast w przypadku zbierania
wszystkich odpadów jako zmieszane – stawkę podstawową czyli wyższą)
(liczba mieszkańców x miesięczna stawka)…………….…………...…zł/m-c
F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (wypełniają właściciele
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady
będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny (tj. osobno będę oddawał papier,
opakowania weilomateriałowe, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowlane;):

□ TAK

□ NIE*

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady
komunalne w okresie miesięcznym gromadzone będą w następujących ilościach i pojemnikach:
Odpady zmieszane
Ilość pojemników o pojemności:
120 l
……
240 l
……

Odpady odbierane selektywnie
Rodzaj
Ilość worków:
papier
……
tworzywa sztuczne
……

1100 l
……………….

……
……

szkło
metal

……
……

inne
biodegradowalne
……
F1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (ilość pojemników x stawka za pojemnik)
Stawka za pojemnik
Jeśli odpady zbierane są selektywnie

Stawka za pojemnik
Jeśli nie jest prowadzona selektywna zbiórka
odpadów
Rodzaj
Ilość Stawka
Rodzaj
Ilość
Stawka
Opłata
Opłata
pojemnika
pojemnika
miesięczna
miesięczna
ilość x stawka
ilość x stawka
120 l ……
……
……
120 l ……
……
……
240 l ……
……
……
240 l ……
……
……
1100 l ……
……
……
1100 l ……
……
……
…………… ……
……
……
…………… ……
……
……
inne
inne
worek ……
……
……
SUMA ………………zł/m-c
SUMA ………………zł/m-c
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (wypełniają właściciele nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części
niezamieszkała)
Wysokość opłaty (Wysokość miesięcznej opłaty z cz. E1 + SUMA z cz. F1):
……………………zł/m-c
H. PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ

……………………………………..
Czytelny podpis (osoba fizyczna)
i pieczęć firmowa (w przypadku osób prawnych i
jednostek organizacyjnych)
I. ADNOTACJE ORGANU

……………………………………..
Data i miejscowość

* W przypadku skreślenia „NIE” przy obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami należy przyjąć stawkę
podstawową czyli wyższą
POUCZENIE:
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
2. Zgodnie z art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z
2012 r. poz. 391), niezłożenie niniejszej deklaracji lub uzasadnione wątpliwości co do danych w niej zawartych,
skutkować będą określeniem przez Wójta Gminy Bojszowy w drodze decyzji, wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
3. Dane zawarte w niniejszej deklaracji, w szczególności dotyczące ilości osób zamieszkujących nieruchomość,
będą na bieżąco weryfikowane.

