UCHWAŁA NR X/69/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Boniewo
Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
Wójtowi Gminy Boniewo przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Boniewo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 należy składać w jeden z wybranych sposobów:
1) osobiście w Urzędzie Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28,
2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Boniewie ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo,
3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Boniewie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej ePUAP opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym,
4) deklarację w formie elektronicznej należy złożyć w formacie WORD lub PDF.
2. Wzór deklaracji jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Boniewie pod adresem www.bip.boniewo.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Boniewie.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:
1) 14-tu dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nabycia nieruchomości na
której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe,
2) do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
ustalenia wysokości opłaty.
§ 3. Określa się wykaz
w gospodarstwie domowym:

dokumentów

potwierdzających

fakt

czasowego

podstawą

niezamieszkiwania

osoby

1) zaświadczenie np. (WKU lub jednostki wojskowej, uczelni, internatów, zakładów pracy, instytucji itp.)
2) oświadczenie składającego deklarację potwierdzające czasowe przebywanie poza miejscem zamieszkania
powyżej jednego miesiąca.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/102/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości zamieszkałej połozonej na terenie Gminy Boniewo.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
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Załącznik do Uchwały Nr X/69/19
Rady Gminy Boniewo
z dnia 6 grudnia 2019 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY BONIEWO

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy
od dnia tego zdarzenia.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Boniewo, ul. Szkolna 14 87-851 Boniewo

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Boniewo

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie
wielkimi drukowanymi literami.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja ………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

□

zmiana danych zawartych w deklaracji ………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

Przyczyna zmiany danych zawartych w deklaracji:

□ zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość
□ zmiana sposobu segregacji odpadów
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. użytkownik wieczysty
 4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 5. najemca, dzierżawca
 6. inne podmioty władające nieruchomością
Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
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Nazwisko i imię / pełna nazwa

Numer PESEL

Identyfikator REGON

Numer NIP

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia

Telefon kontaktowy:

Adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości:

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Województwo

Kraj

Gmina

Ulica

Miejscowość

Powiat

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Województwo

Kraj

Gmina

Ulica

Miejscowość

Powiat

Nr domu

Kod pocztowy

E.
DANE
WSPÓŁWŁAŚCICIELA
SOLIDARNIE

Nr lokalu

Poczta

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ODPOWIADAJĄCEGO

Nazwisko i imię / pełna nazwa

Numer PESEL

Identyfikator REGON

Numer NIP

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości

Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Powiat

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Obręb/arkusz/numer działki

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

LUB

G. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
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□ ZABUDOWA JEDNORODZINNA (budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb
mieszkających w nim osób budynkami garażowymi i gospodarczymi)

□ ZABUDOWA WIELORODZINNA (budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne, bądź zespół takich budynków)
□ NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB WYKORZYSTYWANA NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

H. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ I SPOSOBIE
ZBIERANIA ODPADÓW
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji
- zameldowanych jest: (należy podać liczbę) ……….……… osoba / osób
- zamieszkuje: (należy podać liczbę) ……….…………. osoba /osób
Oświadczam, że różnica w ilości osób zameldowanych a zamieszkujących spowodowana jest :
□ podjęciem nauki poza miejscem zamieszkania,
□ podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania,
□ pobytem za granicą
□ inne, jakie:
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, iż na terenie mojej nieruchomości odpady komunalne będą zbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□
□

selektywny
nieselektywny

Przez selektywne zbieranie rozumie się podział odpadów na: 1. papier, 2. metale, 3. tworzywa sztuczne, 4. odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, 5. szkło, 6. bioodpady, 7. popiół zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo.

J. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH NA
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
1.

Dla odpadów zbieranych w sposób selektywny stawka wynosi 15,00 zł od osoby na miesiąc

….………………….……….

X

…………………………………………

(ilość osób)

=

………………………….…….……… zł

(stawka opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………... )
2.

Dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny stawka wynosi 45,00 zł od osoby na miesiąc

….………………….……….

X

…………………………………………

(ilość osób)

=

………………………….…….……… zł

(stawka opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………... )

K. WYLICZENIE OPŁATY W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ
DOMKI LETNISKOWE ORAZ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Id: 02D29314-98D0-4447-BE50-CE6ABAB592FE. Podpisany

Strona 3

1.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny za jedną nieruchomość
wynosi 160 zł za rok.

2.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny za jedną
nieruchomość wynosi 480 zł za rok.

3.

Ilość nieruchomości ………………………

Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi…………………………. zł
(słownie ………………………………………………………………………………………………………)

L. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM
MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM O SPOSOBIE ZBIERANIA BIOODPADÓW KOMUNALNYCH
NA NIERUCHOMOŚCI

1.
2.

Oświadczam, że na mojej nieruchomości posiadamˡ / nie posiadamˡ kompostownik przydomowy.
Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości bioodpady będą podlegać (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ Kompostowaniu na terenie mojej nieruchomości przy użyciu przydomowego kompostownika.
□ Zbieraniu selektywnemu do wyznaczonych pojemników lub worków i odbiorze przez podmiot odbierający odpady.
ˡ niepotrzebne skreślić

Ł. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ / WSPÓŁWŁAŚCICIELA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ODPOWIADAJĄCEGO
SOLIDARNIE
Imię

Nazwisko

Data (dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis / podpis i pieczęć składającego / osoby reprezentującej

---

---

Imię

Nazwisko

Data (dzień -miesiąc-rok)

Czytelny podpis / podpis i pieczęć współwłaściciela

---

---

M. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:
NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ PRAWNĄ 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 ze
zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm) informuję, że:
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1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Boniewie reprezentowany przez Wójta Gminy Boniewo z siedzibą
w Boniewie 87-851, ul. Szkolna 28.
2. Funkcje inspektora ochrony danych pełni w naszej gminie Pan Paweł Modrzejewski, Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych :
inspektor@kiodo.pl.
3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Boniewo, związanym ze złożeniem deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –na podstawie art.6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6 m ust. 1 a i 1 b
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach.
4.Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa operatorowi pocztowemu
lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiemu
Inspektoratowi Ochrony Środowiska oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Gmina Boniewo ma zawarte aktualne umowy na wywóz
odpadów komunalnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego
postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi oraz zgodnie z terminem określonym
instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym postępowanie zostanie zakończone.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, jeśli uzna
Pani/Pa iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6 m ust. 1 a i 1 b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w
art. 22 RODO.
10. Inne niezbędne informacje:
Pani/Pana dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numer telefonu ( jeśli podano), mogą zostać wykorzystane jedynie do
kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających. Podstawa takiego działania jest wyrażona przez Panią/Pana zgodę.
Informujemy jednocześnie, że w takim przypadku, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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