Załącznik
do uchwały nr XIX/123/16
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bukowiec, na których
zamieszkują mieszkańcy

Miejsce składania:

Urząd Gminy Bukowiec, ul. Dr Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Bukowiec

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

□
□

pierwsza deklaracja
nowa deklaracja obowiązująca od dnia

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
* jeżeli występuje kilku współwłaścicieli nieruchomości, w części C punkt 4 wymienia się wszystkich współwłaścicieli nieruchomości
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

□

właściciel nieruchomości

□

współwłaściciel*

użytkownik wieczysty

□

□

Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu

inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
3. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

4. Nazwisko i imię* / pełna nazwa**/PESEL
1)…………………………………………………….........................................., PESEL:………………………………………
2) …………………………………………………............................................., PESEL:………………………………………
3) …………………………………………………............................................., PESEL:………………………………………
4) …………………………………………………............................................., PESEL:………………………………………
5) …………………………………………………............................................., PESEL:………………………………………
6) …………………………………………………............................................., PESEL:………………………………………
7) …………………………………………………............................................., PESEL:………………………………………
5. Numer NIP **

D. ADRES ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA* / ADRES SIEDZIBY** (w przypadku kilku współwłaścicieli, wykaz
zawierający ich imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania należy załączyć do składanej deklaracji)
6. Kraj

7. Województwo

9. Gmina

10. Ulica

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

8. Powiat

11. Nr domu

15. Poczta

12. Nr lokalu

E.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
* Należy zaznaczyć kwadrat, jeśli odpady komunalne powstają na nieruchomości położonej pod adresem podanym w części D (wówczas nie
uzupełnia się rubryk nr 16-21)

□ Odpady komunalne powstają na nieruchomości położonej pod adresem podanym w części D *
17. Miejscowość/Ulica

16. Gmina
20. Kod pocztowy

18. Nr domu

19. Nr lokalu

21. Poczta

F. Wyliczenie opłaty miesięcznej
22. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….………
(liczba mieszkańców)
23.Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):

□ zmieszany

□ selektywny

24. Stawka opłaty miesięcznej ustalona uchwałą Rady Gminy Bukowiec1:
25. Odpady zbierane w sposób zmieszany - ………………. zł
26. Odpady zbierane w sposób selektywny - ………………..zł

27.Sposób wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
28.LICZBA MIESZKAŃCÓW
(wpisać podaną w poz.22)

29.STAWKA OPŁATY
(należy wybrać i wpisać jedną ze
stawek określonych w poz.25 lub 26,
w zależności od zadeklarowanego w
pkt. 23 sposobu zbierania odpadów

30.OPŁATA MIESIĘCZNA
(pomnożyć poz.28 x poz.29)

……………………………

………………………….. zł

…………………………zł

31. Słownie: ……….………………………………………………………………………………………… zł/m-c)
(kwota z poz. 30)
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w celu realizacji
obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

………………………………………
(miejscowość i data)

H. ADNOTACJE ORGANU

…………………..………………..
(czytelny podpis właściciela/współwłaścicieli)

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 ze zm.).
Informacja:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójtowi Gminy Bukowiec deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bukowiec nową
deklarację 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) W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Bukowiec określi w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średniej ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

Objaśnienia:
1

Wysokość stawek zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Bukowiec
a) Pola jasne wypełnić dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
b) W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub władający nieruchomością.
c) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji
naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami zmieszanymi wraz z zaległymi odsetkami.
d) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania
właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.

