
 

CZĘŚĆ D. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wykazanej w części B, odpady komunalne będą gromadzone w sposób:
(zaznaczyć właściwą pozycję)

□    1. Selektywny □    2. Nieselektywny

CZĘŚĆ C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI
C.1. Zaznaczyć właściwą pozycję:

□  1. Deklaracja (powstanie obowiązku) □  2. Korekta deklaracji □  3. Nowa deklaracja

C.2. Data zaistniałej zmiany (dzień-miesiąc-rok):
C.3. Data ważności Karty Dużej Rodziny - dotyczy trzeciego i każdego
        kolejnego dziecka w tej rodzinie (dzień-miesiąc-rok):

CZĘŚĆ B. LOKALIZACJA NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE (*- dotyczy budynków   
                   wielorodzinnych)

B.1. Ulica: B.2. Nr budynku: B.3. Ilość lokali mieszkalnych*:

B.4. MIEJSCOWOŚĆ:

A.3. Podanie nr telefonu i adresu e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

A.3.1. Telefon: A.3.2. Adres e-mail:

 

A.4.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  o ochronie danych osobowych informuję iż, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich sprostowania lub usunięcia w pkt A.3.1. i A.3.2. Dane osobowe wykorzystywane będą w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj.

A.1.6. Nr NIP*:

A.2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY ORAZ DANE KONTAKTOWE
A.2.1. Ulica: A.2.2. Nr budynku: A.2.3. Nr lokalu:

A.2.4. Miejscowość: A.2.5. Kod pocztowy: A.2.6. Poczta:

TERMIN SKŁADANIA
DEKLARACJI:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub w 
terminie 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

MIEJSCE SKŁADANIA 
DEKLARACJI:

Urząd Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj.

CZĘŚĆ A. DANE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

A.1.1. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwą pozycję):

□   osoba fizyczna □   osoba prawna □   jednostka org. nieposiadająca osobowości prawnej

A.1.2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą pozycję):
□   właściciel nieruchomości □   współwłaściciel nieruchomości
□   użytkownik wieczysty □   współużytkownik wieczysty
□   najemca, dzierżawca □   administrator nieruchomości
□   zarządca nieruchomości □   inny

A.1.3. Nazwisko i imię lub pełna nazwa podmiotu (*- wypełnia podmiot niebędący osobą fizyczną):

A.1.4. Nr PESEL: A.1.5. Identyfikator REGON*:

Załącznik do uchwały Nr XXXII/302/17
Rady Miasta Biłgoraj

z dnia 25 października 2017 r. 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1289).

SKŁADAJĄCY
DEKLARACJĘ:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami nieruchomości, a także 
współwłaścicieli, użytkowników oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, 
a także innych podmiotów władających nieruchomością,

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI



Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785, ze zm.). Członkami rodziny wielodzietnej (przez którą 
rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci) są 1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także 
rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; 2) małżonek rodzica; 3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad 
któym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w 
art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 grudnia 2015 r. zwalnia się właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne 
posiadające Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm), w części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wymiarze 50% obowiązującej stawki opłaty przypadającej na trzecie i każde kolejne dziecko w tej rodzinie.

CZĘŚĆ I. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmuj ący deklaracj ę)
I.1. Uwagi:

I.2. Data i podpis osoby przyjmującej deklarację:

POUCZENIE:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, ze zm.).

OBJAŚNIENIA:

CZĘŚĆ G. ŁĄCZNA MIESIĘCZNA KWOTA DO ZAPŁATY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM WYNOSI:

G.1. Łączna miesięczna kwota opłaty (suma czynników wyszczególnionych w wierszach E.4. i F.4. zł

CZĘŚĆ H. PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJ ĄCEGO
Imię: Nazwisko: Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok):

Podpis (pieczęć) składającego lub osoby reprezentującej składającego:

CZĘŚĆ F. USTALENIE KWOTY OPŁATY DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZWOLN IENIA NA PODSTAWIE  KARTY DU ŻEJ RODZINY

F.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wykazaną w części B, uprawniona do zwolnienia w części
        opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, posiadająca Kartę Dużej Rodziny:

os.

F.2. Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Biłgoraj w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
       za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (należy przyjąć 
       w przypadku zaznaczenia pkt 1 w części D):

zł

F.3. Wyższa stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Biłgoraj w sprawie wyboru metody ustalania
        opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (należy przyjąć
        w przypadku zaznaczenia pkt 2 w części D):

zł

F.4. Miesięczna kwota opłaty (iloczyn czynników wyszczególnionych w wierszach F.1. i F.2. w przypadku   
        zaznaczenia pkt 1 w części D lub iloczyn czynników wyszczególnionych w wierszach F.1. i F.3. 
        w przypadku zaznaczenia pkt 2 w części D):

zł

CZĘŚĆ E. USTALENIE KWOTY OPŁATY
1. Wyszczególnienie 2. Czynniki opłaty

E.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wykazaną w części B nie posiadająca uprawnień
        do zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

os.

E.2. Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Biłgoraj w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
        za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (należy przyjąć 
        w przypadku zaznaczenia pkt 1 w części D):

zł

E.3. Wyższa stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Biłgoraj w sprawie wyboru metody ustalania
        opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (należy przyjąć
        w przypadku zaznaczenia pkt 2 w części D):

zł

E.4. Miesięczna kwota opłaty (iloczyn czynników wyszczególnionych w wierszach E.1. i E.2. w przypadku 
        zaznaczenia pkt 1 w części D lub iloczyn czynników wyszczególnionych w wierszach E.1. i E.3. 
        w przypadku zaznaczenia pkt 2 w części D):

zł


