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 2019 r., poz. 2010)

Składający:

Właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Termin składania
deklaracji

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji

Miejsce składania:

Urząd Gminy Bałtów; Bałtów 32; 27 - 423 Bałtów lub w formie elektronicznej – za
pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem
www.epuap.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
•administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bałtów, Bałtów 32, 27 - 423 Bałtów, kontakt
z inspektorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: iod@gminabaltow.pl ,
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa,
•Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
•posiada Pani/Pan dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego PUODO,
•obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe):
□ pierwsza deklaracja
□ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmiany)................................
( dzień – miesiąc – rok)

□ korekta deklaracji (data zaistnienia zmiany)

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

Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe)
□ właściciel

□ współwłaściciel

□ najemca, dzierżawca

□ użytkownik wieczysty

□ współużytkownik wieczysty

□ zarządca

□ posiadacz samoistny

□ współposiadacz samoistny

□ inny.................................................

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
B.1. Osoba fizyczna
Nazwisko

Imię (drugie imię)

Nazwisko rodowe

Data urodzenia

Imię ojca

Imię matki

PESEL

Numer telefonu

B.2. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Nr

ewidencyjny działki

Nr domu/lokalu

(w przypadku nie nadania
numeru domu)

Poczta

Kod pocztowy

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – wypełnić, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w B.2.
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

C. SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW
C.1. Sposób gromadzenia odpadów
□ selektywny

C.2.

□ nieselektywny
(zmieszany)

Czy nieruchomość wskazana w części B.2. niniejszej deklaracji wyposażona jest

w kompostownik?
(w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK'' proszę podać ilość wytwarzanych rocznie odpadów
biodegradowalnych – ogółem na nieruchomości)
□ TAK

…................ (kg)

□ NIE

D. MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY - DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI
ZAMIESZKANYCH NIERUCHOMOŚCI
Uwaga. W przypadku, gdy w danym gospodarstwie domowym osoby zamieszkują stale, należy
wypełnić część D.1. niniejszej deklaracji
D.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B.2 niniejszej deklaracji
zamieszkuje.................osób (należy podać liczbę mieszkańców w tym małoletnie dzieci).
D.2. Wyliczenie opłaty
……………………………

X

(liczba mieszkańców)

……………………. = ……………………………………….
(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi ………………………………….zł
Słownie………………………………………………………………………………………………zł

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…...............................................
(miejscowość i data)

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

F. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:
1.
W przypadku nie wpłacenia w ustawowo określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia
jej w niepełnej wysokości, 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.).
2.
Zgodnie z przepisami art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie 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
wystąpienia zmiany.

3.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty
zagospodarowanie 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 dostępne dane a w przypadku ich braku uzasadnione
szacunki.

4.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z dołu bez wezwania za
miesiące:
1. styczeń i luty w terminie do dnia 20 lutego,
2. marzec i kwiecień w terminie do dnia 20 kwietnia,
3. maj i czerwiec w terminie do dnia 20 czerwca,
4. lipiec i sierpień w terminie do dnia 20 sierpnia,
5. wrzesień i październik w terminie do dnia 20 października,
6. listopad i grudzień w terminie do dnia 20 grudnia.
5.Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację
6.Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy
opłatę za gospodarowanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami
Objaśnienia:
selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególnych
rodzajów odpadów:
a) w workach koloru niebieskiego oznaczone napisem ,,Papier” poj. 120 l - dla papieru i tektury,
opakowań z papieru i z tektury,
b) w workach koloru zielonego oznaczone napisem ,,Szkło” poj. 120 l – dla szkła bezbarwnego
i kolorowego , opakowań ze szkła bezbarwnego oraz kolorowego,
c) w pojemnikach koloru żółtego oznaczone napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne” poj. 240 l dla opakowań z metali, tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych oraz
opakowań wielomateriałowych,
d) w workach koloru brązowego oznaczone napisem ,,Bio” poj. 120 l - dla odpadów ulegających
biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
e) w pojemnikach oznaczonych ,,zmieszane” poj. 120 l - dla zmieszanych (niesegregowanych)
odpadów komunalnych, pozbawionych frakcji wymienionych w punktach a), b), c), d) oraz
innych odpadów zbieranych selektywnie.

