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UCHWAŁA NR XXXIV/223/2013
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Bałtowie w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
Na podstawie art.6n ust.1 i art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r poz. 391 z późn. zm) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., z poz. 594) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013 r w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Smoliński
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Deklaracja o 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 2012 r.,poz. 391 ze zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

Miejsce składania:

Urząd Gminy Bałtów; Bałtów32; 27 - 423 Bałtów

Termin składania
deklaracji

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 15 maja 2013 roku lub 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.

Organ właściwy do
złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Bałtów

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe):
□ pierwsza deklaracja
□ zmiana danych zawartych w deklaracji.............................................................................................
( 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

NIP

Numer telefonu

B.2. Pozostałe podmioty
Nazwisko/a i Imię/ona wspólników / Pełna nazwa

Numer telefonu

NIP

REGON
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B.3. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Nr działki (w przypadku nie

Nr domu/lokalu

nadania numeru domu)

Poczta

Kod pocztowy

B.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – wypełnić, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w B.3.
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Miejscowość

Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

C. SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW ORAZ MIESIĘCZNA
STAWKA OPŁATY
C.1. Sposób gromadzenia odpadów
□

selektywny

□ nieselektywny
(zmieszany)

Uwaga. W przypadku, gdy w danym gospodarstwie domowym osoby zamieszkują stale, należy
wypełnić część C.2. niniejszej deklaracji
C.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.3. niniejszej deklaracji
prowadzone jest gospodarstwo domowe składające się z:

Liczba osób tworzących
gospodarstwo domowe

Stawka opłaty za odpady
[zł/mc]

1 osoba
2 - 4 osoby
5 osób i powyżej
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi......................... zł
(słownie..............................................................................................................................................zł)
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Uwaga. W przypadku, gdy w danym gospodarstwie domowym osoby zamieszkują sezonowo, należy
wypełnić część C.3. niniejszej deklaracji
C.3. Dotyczy gospodarstw domowych, w których osoby przebywają sezonowo.

Miesiąc

Liczba osób tworzących
gospodarstwo domowe

Stawka opłaty
[zł/mc]

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Uwagi dla wypełniającego deklarację....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
D. CZY NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI B NINIEJSZEJ DEKLARACJI
WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK?
(w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK'' proszę podać ilość wytwarzanych rocznie odpadów
biodegradowalnych – ogółem na nieruchomości)
□ TAK

…................ (kg)

□ NIE

E. ZAŁĄCZNIKI (wymienić rodzaj załącznika)
1. Kopia umowy zawartej z Przedsiębiorstwem na odbieranie odpadów komunalnych – przy złożeniu
pierwszej deklaracji.
2. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie bądź niezamieszkanie na danej nieruchomości (np.
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oświadczenia; kopia deklaracji złożonej w innym urzędzie gminy/miasta; stosowne zaświadczenie z
urzędu gminy/miasta; zaświadczenie ze szkoły bądź placówki oświatowej/uczelni; itp.).
3. Inne….........................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz. U. Z
2002 r. Nr 1001, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Bałtowie danych
dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/.

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

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

G. 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 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z poźn. 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 do 15 maja
2013 roku lub 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 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 (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.).
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do dnia 20 lutego,
20
kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 października, 20 grudnia po upływie każdego okresu
rozliczeniowego którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/203/2013 Rady Gminy w
Bałtowie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowania odpadami komunalnymi).
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5. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uzależniona od liczby osób w
gospodarstwie domowym i wynosi:
a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 16,00 zł miesięcznie;
b) gospodarstwo domowe 2 - 4 osobowe – 30,00 zł miesięcznie;
c) gospodarstwo domowe 5 osobowe i powyżej – 40,00 zł miesięcznie.
6. Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny jest uzależniona od liczby osób
w gospodarstwie domowym i wynosi:
a) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 9,00 zł miesięcznie;
b) gospodarstwo domowe 2 - 4 osobowe – 16,00 zł miesięcznie;
c) gospodarstwo domowe 5 osobowe i powyżej - 22,00 zł miesięcznie.
Objaśnienia:
selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególnych
rodzajów odpadów z podziałem na:
a) frakcję suchą: papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale – pojemnik 240 l;
b) pozostałe odpady zmieszane, pozbawione frakcji wymienionych w punkcie a) oraz innych
odpadów zbieranych selektywnie - pojemnik 120 l.
7. W przypadku kilku gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość deklaracja
powinna być wypełniona odrębnie dla każdego gospodarstwa domowego przez uprawnionego do
składania w jego imieniu oświadczeń członka gospodarstwa domowego.

