
Załącznik 

do Uchwały Nr XXIV/131/2012

Rady Gminy  Borowie

z dnia  28 grudnia 2012 r.

Podstawa

prawna:

Składający:

Miejsce

składania:

Termin

składania:

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁPOSIADACZ

IMIĘ I NAZWISKO

OSOBA FIZYCZNA

NAZWA : 
1

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL  NIERUCHOMOŚCI - WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI

Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                    

(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z póź. zm.)

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych                                 

na terenie gminy Borowie

Urząd Gminy  w  Borowiu,  ul.Al.Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 15 marca 2013 roku.

A.   ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

    WÓJT  GMINY  BOROWIE                                                                                                                                                                                           

ul. Al.Sasimowskiego 2                                                                                                                                                      

08-412  Borowie

B.   OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

powód zmiany : …………………………………………………………………………………………………….

C.   SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ   (zaznaczyć właściwy kwadrat)

WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ

OSOBA POSIADAJĄCA 

NIERUCHOMOŚĆ W UŻYTKOWANIU

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ( w przypadku nieruchomości 

zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których 

ustanowiono odrębną własność)

D.   DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

OSOBA PRAWNA

1
W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością.

Strona 1 z 4



KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

selektywny

Deklarowana ilość worków na odpady zielone potrzebne na rok ……………… szt.
Odpady wielkogabarytowe wytwarzane w roku ……………………….. m

3

Zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany w roku ……………….. m
3

E.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
 2

F.  ADRES ZAMIESZKANIA (wypełnić, jeżeli adres jest inny niż w części E)

G.  ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli adres jest inny niż w części E)

2
 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

H.  OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:
3                               poz.1

nieselektywny

3
 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzenie odpadów zmieszanych 

wraz z zaległymi odsetkami.

poz.2
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E niniejszej 

deklaracji

Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty według wskazania w  poz.1 

pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz.2)

poz.3

I. INNE INFORMACJE 
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120l x …..szt. 240 l x …..szt 660 l x …..szt.

inne poj. ……….. l x …….szt.

Szkło ………. szt. Plastik ………szt. Makulatura ………. szt.

………………………………………………. ……………………………………

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

K.   ADNOTACJE URZĘDOWE

ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ DEKLARACJI:

Pouczenie 

2. Lista nieruchomości w przypadku deklaracji złożonej dla całego osiedla.

Wypełniają mieszkańcy  domów jednorodzinnych (wolnostojący, bliźniak, szeregowiec) 
(zaznaczyć właściwy kwadrat i podać ilość)

Deklarowana ilość i pojemność (litry) pojemników na odpady komunalne, miesięcznie wytwarzane 

w gospodarstwie 

Deklarowana ilość worków na odpady segregowane wytwarzane miesięcznie w gospodarstwie

J.   OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych 

niezgodnym ze stanem faktycznym

1. Dokument potwierdzający pełnomocnictwo, w przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego,

pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie

uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł) - współwłaściciele, posiadacze, zarządcy

W wypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie kwoty wynikającej z niniejszej

deklaracji 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 229, poz.1954 z późn.

zm.)

Zgodnie z art. 6 o ustawy z 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 

razie niezłożenia 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.
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Objaśnienia:

4. Deklaracja składa się z czterech stron i winna być wypełniona rzetelnie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

1. Części A-J niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Należy wypełnić komuputerowo

lub ręcznie; drukowanymi literami; czarnym lub niebieskim kolorem. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Borowie o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej

nieruchomości odpadów komunalnych.

3. 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 jest zobowiązany złożyć nową

deklarację do Wójta Gminy Borowie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym

nastąpiła zmiana.
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