
POLA JASNE WYPEŁNIA ZOBOWIĄZANY, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL/NIP 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/147/2012
Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 grudnia 2012 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Data 
______-______-___________

Nr kartoteki 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Termin składania: Pierwszy termin składania do 15 marca 2013 r. 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 nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Miejsce składania: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego WÓJT GMINY BABOSZEWO, ul. Warszawska 9A,  09-130 Baboszewo

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI wynikający z art. 6k ustawy
3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
    ☐ złożenie deklaracji                                                   ☐ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian_____ -_____ -______ )

C. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI2

             nieruchomość zamieszkała (opłata od osoby)                                         ☐ ☐  nieruchomość niezamieszkała (opłata za pojemnik)

D. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji

 osoba fizyczna                 osoba prawna                 jednostka organizacyjna                 spółka nieposiadająca osobowości prawnej☐ ☐ ☐ ☐

5. Forma władania nieruchomością

 Właściciel nieruchomości☐  Współwłaściciel ☐  Najemca, dzierżawca☐
 Użytkownik wieczysty☐  Zarządca nieruchomości wspólnej ☐  Inny ….................................................................☐

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

6. Nazwisko / Nazwa 7. Imiona

8. Data urodzenia 9. Nr telefonu

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne

10. Miejscowość 11. Ulica 12. Nr domu

13. Nr lokalu 14. Kod pocztowy 15. Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości
16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat

19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu

23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta

E. POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE3

E.1. POSIADANE POJEMNIKI NA ODPADY

Rodzaj pojemnika – pojemność (litrów) Ilość sztuk

26.  27.  

28.  29.  

E.2. DEKLAROWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIKI

Rodzaj pojemnika  – pojemność (litrów) Ilość sztuk

30. 31. 

32. 33. 

Wyjaśnienia:

1 - NIP - w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (prowadzących działalność gospodarczą); 
PESEL -  w przypadku osób będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej 
lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

2 - nieruchomość zamieszkała (opłata od osoby) – nieruchomość produkująca odpady komunalne, którą zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec. 
(wypełnia pozycje: D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, H)
nieruchomość niezamieszkała (opłata za pojemnik) – nieruchomość produkująca odpady komunalne, której nie zamieszkują mieszkańcy. np. domki letniskowe, 
nieruchomości o charakterze usługowo-handlowym, placówki oświatowe, budynki użyteczności publicznej.(wypełnia pozycje: D, D1, D2, E, E1, E2, G, G1, H)

3 - Posiadane pojemniki -  znajdujące się na posesji na dzień składania deklaracji.
Deklarowane pojemniki – zapotrzebowanie na pojemniki po 1 lipca 2013 roku.
Rodzaje poszczególnych pojemników zostały określone w odrębnej uchwale.
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F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY - nieruchomości zamieszkałe
34. Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób :

           zmieszany                             zmieszany bez frakcji biodegradowalnej☐ ☐ 4                                        selektywny☐ 5   

F.1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w Baboszewie w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty6

35. zł/osoba

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (faktycznie przebywających) 36.  X

Miesięczna kwota opłaty (iloczyn stawki opłaty i liczby osób) 37.  zł

Opłata kwartalna (iloczyn 3 miesięcy) 38.  zł

G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY – nieruchomości niezamieszkałe
39. Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób :

           zmieszany                             zmieszany bez frakcji biodegradowalnej☐ ☐ 4                                        selektywny☐ 5   

G.1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - (nieruchomości niezamieszkałe)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na 
nieruchomości niezamieszkałej. Stawki zostały określone w odrębnej Uchwale Rady Gminy Baboszewo.

Rodzaj pojemnika – pojemność (litrów)7 Ilość sztuk
Stawka 

zł/pojemnik
SUMA

40.  41.  42.  43.  

44.  45.  46.  47.  

48.  49.  50.  51.  

52.  53.  54.  55.  

56.  57.  58.  59.  

Miesięczna kwota opłaty (stanowiąca sumę kwot z poz. 43, 47, 51, 55, 59) 60.                             zł

Opłata kwartalna (iloczyn 3 miesięcy) 61.                            zł

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz.  38 lub 61, wpłacenia jej w niepełnej wysokości,  niniejsza  
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu 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 nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie 
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

OŚWIADCZENIE
Powyższą deklarację składam świadomy(a), iż na podstawie art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego za podanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, grozi 
kara grzywny, pozbawienia wolności lub obie kary łącznie.

H. PODPIS  / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

62. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 63. Czytelny podpis

I. ADNOTACJE ORGANU

Wyjaśnienia:

4 - Odpady biodegradowalne – wszelkie odpady, które są zdolne do rozkładu beztlenowego lub tlenowego, takie jak odpady kuchenne (resztki żywności, obierki, skorupki jaj, 
odpady po owocach i warzywach, zwiędłe kwiaty), ogrodowe, odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych. 

5 - Odpady selektywnie zbierane dostarczane we własnym zakresie do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w poszczególnych frakcjach: odpady 
zielone, papier, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, metale.

6 - Stawki opłaty zostały określone w odrębnej uchwale.

7 - Rodzaje dopuszczalnych pojemników zostały określone w odrębnej uchwale.
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