Załącznik do Uchwały
Nr RGK.0007.163.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 grudnia 2012 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

_________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSO KO ŚCI O PŁATY ZA GO SPO DARO WANIE O DPADAMI KO MUNALNYMI
Data wpływu deklaracji
……… : ……….. : ……….

P odstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub uŜytkowaniu,
a takŜe innych podmiotów władających nieruchomością.

A. O RGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓ REGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA
WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA

B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
UL. SZUBIŃSKA 7
86-005 BIAŁE BŁOTA

C. O BO WIĄZEK ZŁO śENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złoŜenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□

pierwsza deklaracja

□

zmiana danych zawartych w deklaracji

(data zaistnienia zmian ……………………………..…)
(dzień – miesiąc – rok)

D. PO DMIO T SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ właściciel nieruchomości

□ współwłaściciel

□ uŜytkownik wieczysty

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub uŜytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
E.1. OSOBA FIZYCZNA
Nazwisko

Imię/Imiona

Numer PESEL

Numer telefonu

E.2. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, SPÓŁDZIELNIE
Pełna nazwa

Numer KRS

NIP

Numer telefonu

Osoby upowaŜnione do reprezentowania

REGON

E.3. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeŜeli jest inny niŜ w części E.3.)
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr lokalu

F. ADRES NIERUCHO MO ŚCI, NA KTÓ REJ PO WSTAJĄ O DPADY KO MUNALNE
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

G. DEKLARO WANY SPO SÓ B ZBIERANIA O DPADÓ W KO MUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ selektywny1

□ nieselektywny (zmieszany)

H. DEKLARO WANA O PŁATA ZA GO SPO DARO WANIE O DPADAMI KO MUNALNYMI
1.
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy2
zł/osobę
2.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części F
3.
Miesięczna kwota opłaty
(kwotę z poz. 1 naleŜy pomnoŜyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 2)

I. O ŚWIADCZENIE I PO DPIS O SO BY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, Ŝe jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyraŜam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

…………………………..
miejscowość, data

…..............................
czytelny podpis

J. ADNO TACJE URZĘDO WE

1
Sposób i wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone są w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.
2
W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych naleŜy wybrać stawkę podstawową,
a w przypadku wyboru selektywnej zbiórki odpadów komunalnych naleŜy wybrać stawkę obniŜoną.

Poucz e nia:
1. 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 2012 r., poz. 1015 ze zmianami).
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości
jest obowiązany złoŜyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3. Opłatę wskazaną w części H w wierszu 3 naleŜy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Białe Błota Bank
Spółdzielczy w Bydgoszczy oddział Białe Błota Nr 74814210200000309820000001 wterminie do końca miesiąca, w
którym była świadczona usługa.
T ermin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu 31 lipca 2013 roku.
4. W przypadku stwierdzenia, Ŝe właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty lub uiścił w wysokości niŜszej od naleŜnej,
Wójt Gminy Białe Błota określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
5. Pierwszą deklarację naleŜy złoŜyć do dnia 28 lutego 2013 roku.
6. Zadeklarowany sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego
segregowania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę jak za zbieranie odpadóww
sposób nieselektywny.

O bjaśnie nia:
1. Formularz deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Przez właściciela nieruchomości rozumie się takŜe, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391): współwłaścicieli, uŜytkownikówwieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty
władające nieruchomością.
3. Dla kaŜdej nieruchomości naleŜy złoŜyć odrębną deklarację.
4. Pola jasne wypełniane są przez właściciela nieruchomości duŜymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim
kolorem.

