Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XVIII-192/16 Rady Miejskiej w
Baborowie z dnia 25.10.2016 r.
WŁAŚCIWE POLA WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

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 z późn. zm.).

Składający:

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli obowiązek dotyczy kilku podmiotów wskazanych
powyżej, obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Burmistrz Gminy Baborów, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a

A. Obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□
□

pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku)

………………………………………….

zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmiany)

………………………………….………

korekta deklaracji (data/okres, którego dotyczy korekta)

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

A.1 Informacje niezbędne do określenia wysokości opłaty
(*wypełniają właściciele nieruchomości, którzy składają pierwszą deklarację)

Dotychczasowe miejsce zamieszkania/siedziby: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

Gmina Baborów

□

poza Gminą Baborów

B. Dane składającego deklarację
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

□
□

właściciel nieruchomości

jednostka organizacyjna posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

współwłaściciel
osoba posiadająca nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu

□
□

użytkownik wieczysty
inny posiadacz nieruchomości

B.1 Dane identyfikacyjne
(*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej **dotyczy wspólników spółki cywilnej
***dotyczy pozostałych właścicieli nieruchomości)

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

osoba fizyczna
wspólnicy spółki cywilnej

□
□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** / ***

Nazwiska i imiona wszystkich wspólników:**

Pełnomocnik/osoba reprezentująca
reprezentację)*/**/***

Numer PESEL*

podmiot:

(należy

dołączyć

Identyfikator REGON**/***

dokument

potwierdzający

pełnomocnictwo

Numer NIP**/***

bądź

B.2 Adres korespondencyjny właściciela nieruchomości* / adres siedziby składającego deklarację**/***
Gmina Baborów

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon

adres e-mail

Nr
domu
Poczta

Nr lokalu

B.3 Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja
Jeżeli adres zamieszkania składającego deklarację lub adres siedziby składającego deklarację jest taki sam jak
adres nieruchomości – proszę zaznaczyć znak „x” i przejść do części C
ulica:
nr domu
nr lokalu

□
miejscowość:

C. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej
(*wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)

C.1. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

Odpady komunalne będą zbierane w sposób
selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Baborów

□

Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób
selektywny

C.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B deklaracji zamieszkuje …… osób- zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do deklaracji bądź załącznikami Nr 2 do deklaracji.
*osoba zamieszkująca – jest to osoba, która w miejscu pobytu realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe tj. w szczególności mieszka, nocuje,
wypoczywa itp., a miejsce to stanowi centrum życiowe tej osoby.

C.3. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości zamieszkałej
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Baborowie w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej
opłaty
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części B deklaracji

4
..…………zł/osobę
4a
..……………..osób

Podwyższona stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Baborowie w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
wysokości tej opłaty
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części B deklaracji

5
..…………zł/osobę
5a
..……………..osób

Liczba dzieci w rodzinie wielodzietnej

6

Kwota zwolnienia

7

……………..dzieci
…….……………zł
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 4 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w
poz. 4a, a następnie odjąć kwotę zwolnienia w poz. 7, jeżeli dotyczy rodziny wielodzietnej
lub kwotę z poz. 5 mnożymy przez liczbę osób wskazaną w poz. 5a)
……………………zł/miesięcznie
Kwota opłaty słownie:
……………………………………………………………………………………………………
Załączniki do części C deklaracji:
1. Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej, dla której składana jest deklaracja - Załącznik Nr 1
2. Oświadczenie właściciela lokalu mieszkalnego /najemcy lokalu w budynkach wielolokalowych - Załącznik Nr 2

D. Zgłoszenie prowadzenia przydomowego kompostownika na odpady ulegające biodegradacji
(*wypełniają właściciele nieruchomości, którzy prowadzą we własnym zakresie przydomowy kompostownik)
Poświadczam zgodność powyższych danych osobowych oraz oświadczam, że na wskazanej
powyżej nieruchomości będę prowadził kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji
Oświadczenie
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku zaprzestania kompostowania
natychmiast poinformuję o tym fakcie Urząd Miejski w Baborowie.
Data i podpis właściciela
nieruchomości

POUCZENIE:

1.
2.

3.

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, poz. 1619 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy Baborów deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy Baborów 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.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………

…………………..………………..

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU:

Objaśnienia do deklaracji:
Wypełnienie deklaracji:
Część A
Należy określić, czy deklaracja składana jest po raz pierwszy, czy dotyczy zmiany danych w niej zawartych bądź czy jest to korekta
złożonej deklaracji. Jeżeli deklaracja składana jest po raz pierwszy to w części A.1 należy określić dotychczasowe miejsce zamieszkania
lub siedziby.
Część B
Należy wpisać dane składającego deklarację. W zależności od formy posiadania nieruchomości należy postawić znak „x” we właściwej
kratce. W części B.1 należy postawić znak „x” we właściwej kratce w zależności czy składający jest osobą fizyczną, osobą prawną,
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnikiem spółki cywilnej czy osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą.
W następnych rubrykach należy wpisać nazwisko i imię właściciela lub nazwę podmiotu. Osoby fizyczne podają wyłącznie nr PESEL
pozostali NIP i REGON. Jeżeli deklarację składają wspólnicy spółki cywilnej będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność
gospodarczą to należy podać Nazwiska i imiona wszystkich wspólników wchodzących do spółki. W przypadku złożenia deklaracji
przez pełnomocnika lub osoby reprezentującej dany podmiot bądź kilka uprawnionych podmiotów należy wpisać nazwisko
i imię pełnomocnika bądź reprezentanta i dołączyć do deklaracji dokument potwierdzający ten fakt. Jeśli adres nieruchomości i adres
właściciela jest tożsamy po wypełnieniu części B2, należy zakreślić znakiem „x” kratkę w części B3 i przejść do części C.
Część C
1. Właściciel określa w jaki sposób będą zbierane odpady komunalne. Sposób ten decyduje o wysokości opłaty, gdyż za odpady
komunalne, które nie są zbierane selektywnie opłata jest wyższa. Dokonując wyboru należy postawić znak ”x” we właściwej kratce.
2. Właściciel oświadcza, ile osób zamieszkuje na terenie nieruchomości, dla której składana jest deklaracja i wypełnia załącznik Nr 1 do
deklaracji stanowiący wykaz osób zamieszkujących nieruchomość bądź przedkłada oświadczenia właścicieli/najemców lokali w
budynkach wielolokalowych. Jeżeli w nieruchomości zamieszkuje rodzina wielodzietna w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.) oraz zadeklarowano selektywny sposób zbierania odpadów to w poz. 6
należy wpisać liczbę dzieci w rodzinie, a następnie w poz. 7 wyliczyć kwotę zwolnienia trzeciego i każdego następnego dziecka w
rodzinie.
3. Właściciel wylicza wysokość miesięcznej opłaty. Stawki opłat ustala Rada Miejska uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty. Uchwały dostępne są w Urzędzie Miejskim, na stronach
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów (www.bip.baborow.pl), u zarządców nieruchomości, a także pod
numerem telefonicznym 77 403 69 24. Stawka opłaty wyliczana jest według następującej metodologii:
- stawkę opłaty ustalonej przez Radę Miejską w Baborowie należy pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (poz. 4
i 4a), a następnie odjąć kwotę zwolnienia w poz. 7 jeżeli dotyczy rodziny wielodzietnej. Wynik stanowi wysokość miesięcznej opłaty
płatnej do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
- w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów, podwyższoną stawkę opłaty ustaloną przez radę Miejską w Baborowie należy
pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (poz. 5 i 5a).
4. W przypadku właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych deklarację składa zarządca na podstawie oświadczeń
składanych przez właścicieli lub najemców. (załącznik Nr 2)
Część D –dotyczy nieruchomości, na których prowadzony jest we własnym zakresie przydomowy kompostownik
1. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się przydomowy kompostownik składa podpis i datę pod stosownym oświadczeniem.

Załącznik Nr 1 do deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej,
dla której składana jest deklaracja
………………………………………………………………………………………..
adres nieruchomości:

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…..

Imię i nazwisko

Podpis właściciela
……………………….

Załącznik Nr 2 do deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
WŁĄŚCIWE POLA WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO*/NAJEMCY LOKALU* W BUDYNKACH
WIELOLOKALOWYCH
NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI 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 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych w których ustanowiono
odrębną własność lokali oraz najemców lokali w budynkach wielolokalowych.
zarząd, zarządca nieruchomości, administrator nieruchomości

Miejsce składania:

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
A.1 Dane dotyczące lokalu, dla którego składana jest deklaracja
Imię i nazwisko właściciela*/nazwa właściciela lokalu
miejscowość:

ulica:

nr budynku:

nr lokalu:

B. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO*/ NAJEMCY LOKALU*

B.1. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Odpady komunalne będą zbierane w sposób
selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Baborów

□

□

Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób
selektywny

B.2. Oświadczam, że na terenie lokalu wskazanego w części A oświadczenia zamieszkuje*…… osób- zgodnie
z wykazem:
*osoba zamieszkująca – jest to osoba, która w miejscu pobytu realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe tj. w szczególności mieszka, nocuje,
wypoczywa itp., a miejsce to stanowi centrum życiowe tej osoby.

1………………………………………….

6………………………………………….

imię i nazwisko

2………………………………………….

7………………………………………….

3………………………………………….

8………………………………………….

4………………………………………….

9………………………………………….

5………………………………………….

10………………………………………...

POUCZENIE:
1.Na podstawie niniejszego oświadczenia dane dot. ilości zamieszkujących osób zostaną uwzględnione w deklaracji złożonej przez
zarząd, zarządcę nieruchomości, administratora nieruchomości. 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, poz. 1619 z późn. zm.).
2.Właściciel nieruchomości lokalowej jest obowiązany złożyć zarządowi, zarządcy nieruchomości, administratorowi
nieruchomości oświadczenie w terminie 7dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości lokalowej jest obowiązany złożyć zarządowi, zarządcy nieruchomości, administratorowi nieruchomości nowe
oświadczenie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
C. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE:

………………………………………
(miejscowość i data)
D. ADNOTACJE ORGANU

*niepotrzebne skreślić

…………………..………………..
(czytelny podpis)

