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    Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXVII/230/2017       

Rady Gminy Baranowo 

z dnia 20 listopada 2017 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI   KOMUNALNYMI 

Podstawa 

prawna: 

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1289) 

Składający: 

 

Termin 

składania:   

formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

położonych na terenie Gminy Baranowo. 

 

-14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów.                                                                                                                                                

– 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości. 

Miejsce 

składania: 
Urząd Gminy w Baranowie,  Rynek 7, 06-320 Baranowo 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Wójt Gminy Baranowo 

 Rynek 7 

 06-320 Baranowo 

  

 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

1.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                                                                
PIERWSZA DEKLARACJA …………………………………(Data zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych)                                                                                                                                                                               
(miesiąc i rok) 



USTANIE OBOWIĄZKU NALICZENIA OPŁATY………………………………..(Data nastąpienia zmiany)                                                                  

 (miesiąc i rok) 

 

 ZMIANA DANYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DO USTALENIA OPŁATY………………………………..(Data nastąpienia zmiany)                        

 (miesiąc i rok) 

 

  

 
C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                 
WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

 

          
 

UŻYTKOWNIK 
WIECZYSTY 

 

 

        
 

ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK 
 

 

         
 

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY 
NIERUCHOMOŚCIĄ  

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

3. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT) 



OSOBA FIZYCZNA 



OSOBA PRAWNA 



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

4. NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO 

                                                                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                  

        5.  PESEL    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6. NIP   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                         7.  REGON   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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D.1. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

8. KRAJ 

 

9. WOJEWÓDZTWO 

 

10. POWIAT 

 

11. GMINA 
 

12. ULICA 
 

13. NR DOMU 
 

14. NR LOKALU 
 

15. MIEJSCOWOŚĆ 

 

16. KOD POCZTOWY 

 

17. POCZTA 

 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – WYPEŁNIĆ JEŻELI JEST INNY NIŻ PODANY ADRES SIEDZIBY LUB ZAMIESZKANIA 

18. KRAJ 
 

19. WOJEWÓDZTWO 
 

20. POWIAT 
 

21. GMINA 

 

22. ULICA 

 

23. NR DOMU 

 

24. NR LOKALU 

 

25. MIEJSCOWOŚĆ 
 

26. KOD POCZTOWY 
 

27. POCZTA 
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

28. KRAJ 
 

29. WOJEWÓDZTWO 
 

30. POWIAT 
 

31. GMINA 

 

32. ULICA 

 

33. NR DOMU (nr działki 

jeśli brak nr domu) 

 

34. NR LOKALU 

 

35. MIEJSCOWOŚĆ 

 

36. KOD POCZTOWY 

 

37. POCZTA 

 

38. NR TELEFONU: 

 

39. E-mail: 

F.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCZĄCA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH. 

        F.1.    INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWKI I SPOSOBIE NALICZANIA OPŁATY. 

40. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

1) od gospodarstw domowych liczących jedną osobę: 

a) 28,00 złotych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

b) 17,00 złotych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2) od gospodarstw domowych liczących więcej niż jedną osobę: 

a) 45,00 złotych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

b) 30,00 złotych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.   

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana od gospodarstwa domowego, przez które rozumie się osoby wspólnie prowadzące 

gospodarstwo domowe i zamieszkujące wspólnie nieruchomość, o której mowa w części E niniejszej deklaracji. Opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ustala się w wysokości wyżej określonej, w zależności od wybranego sposobu zbierania odpadów (selektywny, nieselektywny) oraz zadeklarowanej 
liczby osób tworzących gospodarstwo domowe. 

     F.2.    OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI. 

41. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: ………………………………………… 
                                                                                                                                                              (należy podać liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe) 

 

42. Oświadczam, że zamierzam zbierać odpady w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   

                             nieselektywny                                                                      selektywny 
 

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:                

                                                                                                   

43.(……………………………..)    złotych/miesiąc 

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCZĄCA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

         G.1.   INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWKI I SPOSOBIE NALICZANIA OPŁATY. 

44. Roczna ryczałtowa stawka opłaty od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanej jedynie przez część roku, wynosi: 

1) 135,00 złotych, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

2)    90,00 złotych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

 Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, równa jest iloczynowi właściwej stawki w wysokości wyżej określonej, w zależności od wybranego sposobu zbierania odpadów (selektywny, 
nieselektywny) oraz liczby zadeklarowanych domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
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   G.2.   OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI. 

45. Oświadczam, że zamierzam zbierać odpady w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                  nieselektywny                                                                      selektywny 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w ilości ………………..sztuk. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi: 

46.(………………………) złotych/rok. 

H.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  

                 47.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                      (miejscowość i data) 

 

 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        (czytelny podpis lub podpis i pieczęć) 

49. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

50. UWAGI ORGANU: 

 

 

 
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 2017 r.  poz. 1201 z późn. zm.) w przypadku niewpłacenia w obowiązujących 

terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w ustalonej wysokości lub w niepełnej wysokości.  

 

 

Objaśnienia: 
 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Baranowo 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.  

2. 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 obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Baranowo w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

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

nastąpiła zmiana. 

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Baranowo określa w drodze decyzji wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy 

Baranowo metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku ich braku uzasadnione 

szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać, w terminach określonych w odrębnej uchwale Rady 

Gminy Baranowo. Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Baranowie lub przelewem na rachunek bankowy                   

nr 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010. 
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