
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 95/XV/16
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 27 września 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

Zarejestrowano:

Podstawa 
prawna:

Składający:

Termin składania:

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U. z 2016r., poz. 250 ze zm.)
Właściciel, współwłaściciel, użytkownik, najemca, zarządca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2
ust.1 pkt 4 i ust. 2a w/w ustawy
14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  nieruchomości  pierwszego   mieszkańca  lub  powstania  na  danej  nieruchomości  odpadów
komunalnych (art. 6m ust. 1)  lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty (art. 6m ust. 2 ustawy).

A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

WÓJT GMINY BOGUTY-PIANKI
Adres: Urząd Gminy Boguty-Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45; 07-325 Boguty-Pianki

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy
kwadrat)                     

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO
                   ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Cel złożenia deklaracji

  □ pierwsza deklaracja obowiązuje od    -    -     

  □ zmiana deklaracji/korekta deklaracji  od    -    -     

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości

□ Współwłaściciel

□ Użytkownik

□ Najemca

□ Zarządca nieruchomości

□ Inny podmiot władający nieruchomością
(podać jaki)      

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU OKREŚLONEGO W CZĘŚCI C
D.1. Osoba fizyczna/ Osoby prawne i jednostki organizacyjne ( * - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi)

3. Nazwisko/Nazwa pełna*
     

4. Pierwsze imię, drugie imię/Nazwa skrócona*
     

5. Nr PESEL

     
6. Nr REGON*
     

7. NIP*
     

8. Nr KRS*
     

9.  Numer telefonu  

     
10. Adres e-mail

     

D.2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby*

11. Kraj

     
12. Województwo

     
13. Powiat

     
14. Gmina

     
15. Ulica

     
16. Nr domu

     
17. Nr lokalu

     
18. Miejscowość

     
19. Kod pocztowy

     
20. Poczta

     



D.3. Adres do korespondencji (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
21. Kraj

     
22. Województwo

     
23. Powiat

     
24. Gmina

     
25. Ulica

     
26. Nr domu

     
27. Nr lokalu

     
28. Miejscowość

     
29. Kod pocztowy

     
30. Poczta

     

E. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
31. Nieruchomość:
□  zamieszkują mieszkańcy    □ nie zamieszkują mieszkańcy   □ domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe                        

□ w części  stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne (w części zajęta na działalność)- art. 6j ust. 4 i 4a                      □:  proszę określić rodzaj działalności: biurowa /  inna     

   
32. Adres  nieruchomości , miejscowość/ ulica        33. Nr domu

     
34.  Obręb/Nr  ewidencyjny  działki  (wypełnić  jeżeli  nie  ma
urzędowo nadanego adresu)
     

35. Określenie sposobu zbierania i odbierania odpadów:

      
                                      □  selektywny            □    nieselektywny                      

F. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OKREŚLONEJ W CZĘŚCI E

Gospodarstwo domowe
Liczba gospodarstw domowych 
na nieruchomości

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla gospodarstw domowych w 
których odpady są zbierane i odbierane w 
sposób:

Obliczona wysokość miesięcznej 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami w gospodarstwach 
domowych

1 2 3 4 = kol.2 x kol.3
36.Gospodarstwo domowe  

jednoosobowe         □

 37.

       gospodarstw domowych 

38.
                 selektywny                          zł

            nieselektywny                          zł

39.

       zł

   40. Gospodarstwo domowe  

od 2 do 3 osób          □

41.

       gospodarstw domowych 

42.
               selektywny                          zł

           nieselektywny                         zł
 

43.

       zł

44.Gospodarstwo domowe  

4 i więcej osób           □

45.

       gospodarstw domowych 

46.
               selektywny                          zł

          nieselektywny                          zł

47.

       zł

48. Suma  poz. 39, 43 i 47

       zł

G. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
OKREŚLONEJ W CZĘŚCI E

Liczba pojemników na odpady 
na terenie nieruchomości 
odbierane w ciągu miesiąca

Stawka opłaty za pojemnik, jeżeli odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w sposób:

Obliczona wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami na nieruchomości na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne

1 2 3 = kol.1 x kol.2
  49.

120 L        szt.
50.
                                selektywny                          zł

                                nieselektywny                    zł

51.

       zł

52.
240 L        szt.

53.
                               selektywny                         zł

                              nieselektywny                    zł

54.

       zł

55.
1100 L        szt.

56.
                                selektywny                          zł

                             nieselektywny                    zł

57.

       zł

58.

KP-7        szt.

59.
                               selektywny                          zł

                               nieselektywny                    zł

60.

       zł

61. Suma  poz. 51, 54, 57 i 60

       zł



H. OBLICZENIE RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK DLA 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA  KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH  NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 
NA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONEJ W CZĘŚCI E

Liczba domków letniskowych 
znajdujących się na terenie 
nieruchomości lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez 
część roku

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób:

Obliczona wysokość ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  od
 domku letniskowego, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe,  jedynie przez część roku.

1 2 3 = kol.1 x kol.2
62.
Liczba domków letniskowych  lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe przez część 
roku         szt.

63.
                           selektywny                         zł

                          nieselektywny                     zł

64.

       zł

I. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
65. Data     -    -     
                   dzień-miesiąc-rok

        

  66.
                  …………………………………………………………………………………………………………………..
                  Czytelny podpis lub podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentacji

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 2016 r., poz. 599 z późn. zm.)

OBJAŚNIENIA
Zbieranie  selektywne  – obejmuje  następujące  rodzaje  odpadów:  papier  i  tektura,  metale,  tworzywa  sztuczne,   opakowania  wielomateriałowe
zbierane jako odpady suche; szkło zbierane jako odpady szklane; odpady zielone; przeterminowane leki; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony; odpady budowlane i rozbiórkowe; popiół i żużel; odpady niebezpieczne;
Zbieranie nieselektywne  - zbieranie bez rozdzielenia na poszczególne rodzaje odpadów.
Dla jednej nieruchomości można zaznaczyć tylko jeden ze sposobów zbierania odpadów.

Część F– Obliczenie  należnej miesięcznej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
W tabelach tej części w kolumnach:
3-Stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  dla  gospodarstw  domowych:  należy  wpisać  aktualną  stawkę  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w odrębnej uchwale przez Radę Gminy Boguty-Pianki dla gospodarstwa domowego jedno lub
wieloosobowego, uzależnioną od liczby osób  i sposobu gromadzenia odpadów  określonego  w części E poz. 35.
4-Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn
wartości wpisanych w kolumnie 2 i kolumnie 3.
Poz. 48 - Łączna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy -  oblicza się
ją jako sumę wartości określonych w kolumnie 4.

Część G– Obliczenie  należnej miesięcznej opłaty dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
W tabelach tej części w kolumnach:
1-Liczba pojemników na odpady na terenie nieruchomości należy podać liczbę pojemników na odpady o określonej pojemności odbierane w ciągu
miesiąca
2- Stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  nieruchomości  na  której  nie  zamieszkują  mieszkańcy  a  powstają  odpady
komunalne:  należy wpisać aktualną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną przez Radę Gminy Boguty-Pianki dla
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne uzależnioną od liczby i pojemności pojemników na odpady  i
sposobu gromadzenia odpadów określonego  w części E poz. 35.
3-Wysokość miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  dla   nieruchomości  na  której  nie  zamieszkują  mieszkańcy  a powstają  odpady
komunalne stanowi iloczyn wartości wpisanych w kolumnie 1 i kolumnie 2.
Łączna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne poz 61 stanowi sumę opłat za  gospodarowanie odpadami dla  nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne i oblicza się ją jako  sumę wartości określonych w kolumnie 3.

Część H
W tabelach tej części w kolumnach:
1.Należy podać liczbę domków letniskowych  lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część
roku.
2. Należy wpisać  aktualną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku.
3. Wysokość ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  od domku letniskowego, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  jedynie przez część roku stanowi iloczyn wartości wpisanych w kolumnie 1 i kolumnie 2.

Wartości wykazane w pozycjach 48 i 61  stanowi wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą należy
wnosić na rzecz Gminy Boguty-Pianki.
Wartość wykazana w pozycji 64  stanowi wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą należy
wnosić na rzecz Gminy Boguty-Pianki.



W przypadku,  gdy składającym  deklarację  nie  jest  osoba  fizyczna,  podpisy  składają  wszystkie  osoby  statutowo  uprawnione  do reprezentacji
podmiotu.
Deklarację może podpisać pełnomocnik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć do Wójta
Gminy Boguty-Pianki .
Deklarację może podpisać współwłaściciel  wskazany w umowie zawartej z pozostałymi współwłaścicielami,

ADNOTACJE ORGANU


