UCHWALA NR XI176/2015
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie wzoru deldaracji

0

wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz'ldzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.lSlS) art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
z poin. zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje:

§1
Okresla si~ wz6r deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skiadanej przez wlascicieli nieruchomosci polozonych na obszarze Gminy Baboszewo stanowi'lcy
Zal'lcznik Nr 1 do uchwaly.
§2
Deklaracj~, 0

kt6rej mowa w § 1 uchwaIy, skiada si~:
1) w terminie 14 dni od dnia zarnieszkania na danej nieruchomosci pierwszego rnieszkanca lub
powstania na danej nieruchomosci odpad6w komunalnych,
2) w przypadku zmiany danych b~d'lcych podstaw'l ustalenia wysokosci naleznej oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalhymi w terminie 14 dni od dnia w kt6rym nastqpiia
Zlll1ana.
§3
1.

Deklaracj~ 0

kt6rej mowa w § 1 mozna skladac:
1) w formie papierowej w sekretariacie Urzedu Gminy Baboszewo,
2) za pomoc'l srodk6w komunikacji elektronicznej.
2. Zlozenie deklaracji w spos6b okreslony w ust. 1 pkt 2 nast~puje poprzez elektroniczne
wypeinienie formularza w formacie *.xml stanowi'lcego Zal'lcznik nr 2 do uchwaly,
opatrzenie elektronicznym podpiserJ kwalifikowanym lub profilem zaufanym i przesianie
go na elektroniczn'l skrzynk~ podawcz'l Urz~du Gminy Baboszewo na Platformie Uslug
Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.
3. Uklad informacji i powiqzan skladanej deklaracji zgodny ze wzorem deklaracji w formie
pisemnej, okresla Za1'lcznik nr 2 do uchwaly.
§4

I

Z chwil'l wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc Uchwala Nr XVII147/2012 Rady Gminy
Baboszewo z dnia 10 grudnia 2012 roku iw sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi sk~adanej przez wlascicieli nieruchomosci.

§S
Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo.

§6
. , ~ 'It Uchw~la po~lega oglosz~niu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi
~~ w zycle z dmem 1 styczma 2016 roku.
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-Uzasadnienie dOl Uchwaly NR XII76/2015
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 listopada 2015 roku

podj~cia

L

W wyniku
nowych uchwal sprawie metody ustalenia oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki oplaty, luchwaly w sprawie szczeg6Iowego sposobu i zakresu
swiadczenia uslug w zakresie odbierania otlpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i
zagospodarowania tych odpad6w oraz Regulaminu utrzymania czystosci i porz£ldku na terenie
gminy Baboszewo, Rada Gminy uwzgl~dniaJ 'lc koniecznosc zapewnienia prawidlowego obliczenia
oplaty, powinna przyj'lc uchwal~ w sIi>rawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi sklhdanej przez wlascicieli nieruchomosci.
Wz6r dekla:a~ji 0 WJ'.so~osci oplat~ za. gospodarowar:ie odpa~ami obejmuje objasn~e~a
dotycz'lce sposobu JeJ wypelniema oraz pou~zeme, ze deklaracJa stanoWl podstaw~ do wystaWlema
tytulu wykonawczego. Uchwala ww zawieta taki:e informacj~ 0 terminach i miejscu skladania
deklaracji. Wlasciciel nieruchomosci jest zobowi'lzany zlozyc deklaracj~ w Urz~dzie Gminy
Baboszewo w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego
mieszkailca lub powstania na danej .nieruchpm?s~i odpad~w komunalnych. W przyp~dku zmian~
danych b~d'lcych podstaw'l ustalema WYSOkOSCl nalezneJ oplaty za gospodarowame odpadaml
komunalnymi lub okreslonej w deklaracji hosci odpad6w komunalnych powstaj'lcych na danej
nieruchomosci wlasciciel nieruchomosci jest obowi'lZany zlozyc now'l deklaracj~ w terminie 14 dni
od dnia nast(ij)ienia zmiany.
Uchwaia w sprawie wzoru deklaraeji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi skladanej przez wlascicieli niel uchomosci stanowi akt prawa miejscowego.
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POLA JASNE WYPELNIA ZOBOWlp,ZANY, WYPELNIAC KOMPUTEROWO Luk ru;CZNIE, DUZYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
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Zaj~cznik NT Ido Uchwaly NT X1n6/2015

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPLATY ZA ;~;~~:;~;:~~;pada 2015 roku
I

ODPADAM:I KOMUNALNYMI
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2. eel zlozenia deklaracji (zaznaczyc wla.sciwy kwadrat)

o

zlozenie deldaracji

D nieruchomosc zamieszkaia (opiata od osoby)

3. Podmiot zobowiqzany do zlozenia deklaracji
. 0 osoba fizyczna
0 osoba prawna

l
0 jednostka I rganizacyjna

I

4. Forma wladania nieruchomosci'lc

o Wlasciciel nieruchomosci
o UZytkownik wieczysty

o spolka nieposiadaj:tca osobowosci prawnej

0 Wsp6lwla.sciciel
0 Zarz'lcdca nie1 chomosci wsp6lnej

o Najemca, dziertawca
o Inny ........................... ........................................ .

;:: D~'l':;P'ANE ·mi~:~\¥.~U«;€Y;w.*:j;r··
· Nazwisko / Nazwa
· PESELINIP 2

· Miejscowosc
. ::.;: 12. Nr lokalu

10. Ulica
13. Kod pocztowy

,..,;A~*§'Jj'~:· ~9~~§:~9~~~~c4,~ j¢sli je~tdriJr~< ~i~l~¥ .~:~·!6i~x:~~#~'iD·p~~i~~~··]~ ';:~~':::~.i~;~',<r.:"
15. Kraj
. 18. Gmina

16. Wojew6dztwo

17 .

19. Ulica

2. Miejscowosc

29.

30.

31.

32.

Wyjasnienia:

I

1-

nieruchomosc zamieszkala (oplata od osoby) - nieruchomosc produkuj",ca odpady komunalne, kt6r",zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec.
I
(wypelnia pozycje: D, DI, D2, E, EI, E2, F, FI, H)
nieruchomosc letniskowa - nieruchomosci produkuj",ce odpady komunalne, na kt6rych znajduj", si" domki letniskowe, lub inne nieruchomosci wykorzystywane na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez cz~sc roku
I

2-

NIP - w przypadku podmiot6w podlegaj",cych obowi'l.zkowi ewidencyjnemu (prowadz'l.cych dzialalnosc gospodarcZ'l.);
PESEL - w przypadku os6b b~d'l.cych osobami fizycznymi obj~tymi rejestrbm PESEL nieprowadZ'l,cych dzialalnosci gospodarczej
lub nieb"d",cych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w~

3-

Posiadane pojemniki - znajduj",ce si~ na posesji na dzien skladania deklaracji.
Deklarowane pojemniki - zapotrzebowanie na dodatkowe pojemniki.
Rodzaje poszczeg6lnych pojemnik6w zostaly okreslone w odr~bnej uchwal

.

POLA JASNE WYPELNIA ZOBOWII\ZANY, WYPELNIAC KOMPUTEROWO LUB RF;CZNIE, DUZYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Wyjasnienia:
5 - Odpady zebrane w sposob selektywny - odbierane bezposrednio z terenu nieruchomosci w nast~pujllcych frakcjach:
- worek Z6tty - papier, plastik, metal;
- worek zielony - SzkfO bezbarwne i kolorowe;
- przydomowe kompostowniki - odpady biodegradowalne (wszelkie odpady, ktore sllzdoine do rozkladu beztlenowego lub tlenowego, takiejak odpady kuchenne, resztki
. Zywnosci, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, zwi~d1e kwiaty, ogrodowe, odpady pochodzl\.ce z piel~gnacji terenow zielonych).
6 - Stawki oplaty zostaly okreslone w odTl;bnej uchwale.
7 - Rodzaje dopuszczalnych pojemnikow zostaly okreslone w odr~bnej uchwale.

