Załącznik do Uchwały Nr XVII/106/2020
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 13 marca 2020 roku.

DEKLARACJA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także
innych podmiotów władających nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Bądkowo

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

□
□

pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji; nastąpiła w dniu:

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

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy

właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Składający:

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Rodzaj własności, posiadania

□ 1. właściciel
□ 2. współwłaściciel
□ 3. użytkownik wieczysty
□ 4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ 5. inny podmiot władający nieruchomością
Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Telefon kontaktowy:

Numer PESEL*

Numer NIP**

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

D. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, zamieszkuje …….…….. osób.

Rodzaj zabudowy:

□

ZABUDOWA JEDNORODZINNA (budynek mieszkalny jednorodzinny)

□

ZABUDOWA WIELORODZINNA (budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne)

E. OŚWIADCZENIE O POSTĘPOWANIU Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI

Oświadczam, że powstające na terenie nieruchomości wskazanej w części C odpady biodegradowalne stanowiące
odpady komunalne będą: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. kompostowane w przydomowym kompostowniku*
□ 2. zbierane selektywnie do pojemników lub worków i przekazywane firmie odbierającej odpady komunalne
* nie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi

Wyliczenie wysokości zwolnienia za kompostowane bioodpadów w przydomowym kompostowniku:
……………………………....…...…….……… x …….……………...................……. = ……………………………………………zł
(liczba osób zamieszkujących nieruchomość)
(kwota zwolnienia z części opłaty)1
(kwota zwolnienia)

F. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
………………………….……… x …………………… - ............................... = ………………………………………………………zł
(liczba osób zamieszkujących)
(stawka opłaty)1
(kwota zwolnienia)
(kwota do zapłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………………...…………zł
(słownie………………………………………………………………………………………………………………………….........……..)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………………..
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi
Data i podpis przyjmującego deklaracje

Objaśnienie
1) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Bądkowo.
2) pola puste niniejszej deklaracji wypełnia właściciel lub jeden z współwłaścicieli nieruchomości, należy wypełnić
komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami.








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 2019 r. poz. 1438 ze zm.).
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r., poz. 2010 ze
zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Bądkowo określi w drodze decyzji wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Osoba podająca nieprawidłowe dane może ponosić odpowiedzialność karną na podstawie odrębnych przepisów.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy w Bądkowie 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.
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 jest
obowiązany złożyć do Urzędu Gminy w Bądkowie nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpiła zmiana.

