DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BORONÓW

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 250 tekst jednolity)

Składający:

Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. także
współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin składania
deklaracji:

W terminie 14 od dnia zamieszkania na terenie danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania
deklaracji:

Gmina Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

A. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem X)

Pierwsza deklaracja -

data powstania obowiązku opłaty:

□□ □□ □□□□
-

dzień

Nowa deklaracja składana ze względu na zmianę
danych będących podstawą ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(w tym wygaśnięcie lub brak obowiązku) -

data wystąpienia zmian:

□□ □□ □□□□
-

dzień

2)

-

miesiąc

1)

-

miesiąc

rok

Deklaracja korygująca -

od kiedy obowiązuje:

rok

□□ □□ □□□□
-

dzień

2)

-

miesiąc

rok

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych oraz jednostek nieposiadających os. prawnej)

Nr PESEL (dot. osób fizycznych) / NIP (dot. osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej)

C. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Gmina

Powiat

Miejscowość

Kod pocztowy

Nazwa ulicy

Nr budynku

Poczta

Nr telefonu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Miejscowość

Nazwa ulicy

Nr budynku

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

E. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
własność

użytkowanie wieczyste

zarząd lub użytkowanie

współwłasność

posiadanie, z tytułu:................................................

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIÓRKI ODPADÓW
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane będą w sposób:

selektywny

nieselektywny

G. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D prowadzonych jest

gospodarstw domowych.

(liczba gospodarstw)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
a.

c.

b.

X
(liczba gospodarstw
domowych)

=
( stawka opłaty)3

zł
(iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)

d.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

............................................ zł6

(słownie zł ......................................................................................................................................................................................................)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w deklaracji.

Miejscowość

Data wypełnienia

Własnoręczny, czytelny podpis

ADNOTACJE URZĘDOWE:

POUCZENIE:
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 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).
WYJAŚNIENIA:
1. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Boronów o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powstaje 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, należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Boronów w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Gminy w Boronowie w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
zgodnym z pkt. 2, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się
z selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę jak za odbiór
i zagospodarowanie nieselektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
6. Opłatę z części G poz. d. należy wpłacać do dnia ostatniego każdego miesiąca, w którym opłaty zostały
naliczone.

