Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/ 159 /2012
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 listopada 2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)
Właściciel/współwłaściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy
Budzyń
W terminie do dnia 31 marca 2013 roku, a w kolejnych latach
do dnia 31 grudnia danego roku oraz w terminie do 14 dni
od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
opłaty
- Urząd Gminy Budzyń ,ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń
- Osobiście u Sołtysów poszczególnych wsi Gminy Budzyń

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Budzyń
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (odpowiednie zaznaczyć znakiem x):
Pierwsza deklaracja
Korekta danych zawartych w pierwszej deklaracji

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem x):
Właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz
Współwłaściciel, współposiadacz
Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem x):
D.1. Pełna nazwa*/Imię i nazwisko*

D.2. IDENTYFIKATOR
REGON

NIP ¹

PESEL

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

E.1. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E niniejszej deklaracji:
wyposażona jest w kompostownik i kompostowane są w nim odpady biodegradowalne
będę oddawał/a odpady biodegradowalne do firmy odbierającej odpady komunalne

F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
F.1. Liczba mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość
miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba
przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od
miejsca zameldowania oraz niezależnie od czasowych
nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem

F.2. Na terenie nieruchomości odpady
komunalne będą zbierane i gromadzone
w sposób selektywny

TAK

pojęcie odpadów komunalnych definiuje ustawa z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach

NIE

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

F.3. Miesięczna stawka opłaty
za jednego mieszkańca

9,- zł
Jeżeli odpady komunalne będą zbierane
i gromadzone selektywnie

(proszę zaznaczyć jeden z właściwych kwadratów)

13,- zł
Jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane
i gromadzone selektywnie
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
F.4. Wysokość miesięcznej opłaty
(obliczana jako iloczyn ilości zdeklarowanych osób
i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

F1 x F3 = F4
……………......... x ……………….. = ………………..
(liczba osób zamieszkujących (miesięczna stawka opłaty
daną nieruchomość)
za osobę)

F.5. Terminy płatności:
(zgodne z Uchwałą Nr …. /2012 Rady Gminy Budzyń
z dnia …………… 2012 r. w spr. terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi)

(wysokość miesięcznej
opłaty)

1. w 2013 roku:
a) za III kwartał – do dnia 15 września 2013 r.,
b) za IV kwartał – do dnia 15 listopada 2013 r.,
2. w 2014 roku i w latach kolejnych:
a) za I kwartał – do dnia 15 marca danego roku,
b) za II kwartał – do dnia 15 maja danego roku,
c) za III kwartał – do dnia 15 września danego roku,
d) za IV kwartał – do dnia 15 listopada danego roku.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
G.1. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO (niepotrzebne skreślić):
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością.
Imię

Nazwisko

Miejscowość i data wypełnienia deklaracji

Podpis (pieczęć) składającego/osoby
reprezentującej składanego² (niepotrzebne
skreślić)

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn.zm.).
„W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa
w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.”
Objaśnienia:
1.
2.

3.

4.
5.

Pola deklaracji części A – G niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie
następuje komputerowo lub ręcznie (dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem).
Właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik) jest obowiązany złożyć deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Budzyń w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danym terenie pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
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 (współwłaściciel, użytkownik) jest
obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Budzyń w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel (współwłaściciel, użytkownik)
powinien złożyć odrębnie deklarację dla każdej nieruchomości.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Budzyń
lub przelewem na rachunek bankowy : BS Chodzież Oddział Budzyń numer
18894500022600010120000020, kwartalnie w terminach płatności podatku od nieruchomości.

¹ Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP
na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.)
² Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej.
* niepotrzebne skreślić

