Załącznik do Uchwały
Nr RGK.0007.45.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 kwietnia 2016r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

_________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Data wpływu deklaracji
……… : ……….. : ……….
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością.

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA
WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA
B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
UL. SZUBIŃSKA 7
86-005 BIAŁE BŁOTA

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□
□

pierwsza deklaracja
nowa deklaracja
( w przypadku zmiany danych należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni)

□

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

korekta
(data zaistnienia zmian ……………………………..…)
( w przypadku skorygowania danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji )
(dzień – miesiąc – rok)

D. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ właściciel nieruchomości

□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty

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

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
E.1. OSOBA/OSOBY FIZYCZNA/FIZYCZNE (w przypadku więcej niż dwóch współwłaścicieli należy wypełnić załącznik nr 1)
1.Nazwisko
1.Imię/Imiona

Numer PESEL

Numer telefonu/e-mail

2.Nazwisko

2.Imię/Imiona

Numer PESEL

Numer telefonu/e-mail

E.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
Pełna nazwa

Numer KRS

NIP

REGON

Numer telefonu/e-mail

Osoby upoważnione do reprezentowania

E.3. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

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

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr lokalu

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Poczta
Nr domu

Nr lokalu

G. DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ selektywny1

□ nieselektywny (zmieszany)

H. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 2)

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 selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a
w przypadku wyboru nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podwyższoną.

Pouczenia:
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 2014 r., poz. 1619 ze zm.).
2. Opłatę wskazaną w części H pkt. 3 , należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Białe Błota,
który nadany zostanie po złożeniu deklaracji. Opłaty miesięczne należy uiszczać bez wezwania w terminie do końca
każdego miesiąca.
3. Zgodnie z art. 274 a. § 2 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) w razie
wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym
terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwości rzetelności
danych w niej zawartych.
Objaśnienia:
1. Obowiązek złożenia deklaracji:
a) pierwsza deklaracja- właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
pierwszego mieszkańca;
b) nowa deklaracja – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ( np. zmiany ilości osób, sposobu zbierania odpadów , sprzedaży
nieruchomości) właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 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;
c) korekta deklaracji - w przypadku konieczności zmiany (skorygowania) uprzednio złożonej deklaracji
wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów, omyłek; właściciel nieruchomości winien złożyć
deklarację korygującą.
d) właściciel nieruchomości - przez właściciela nieruchomości rozumie się także, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a
także inne podmioty władające nieruchomością.
2. Formularz deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
4. Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 57, 86-005 Białe Błota osobiście, listownie lub w
formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.

I. DODATKOWE INFORMACJE

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

…………………………..
miejscowość, data

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

Załącznik do deklaracji nr 1
POLA JASNE WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

_________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH
( wypełnić jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności więcej niż dwóch osób)

A. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
1.Nazwisko

1.Imię/Imiona

Numer PESEL

Numer telefonu/e-mail ( fakultatywnie)

A.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

A.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż w części A.2.)
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr lokalu

B. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
1.Nazwisko

1.Imię/Imiona

Numer PESEL

Numer telefonu/e-mail ( fakultatywnie)

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż w części B.2.)
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr lokalu

