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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/279/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm., art. 6m z późn. zm.),
zwana dalej Ustawą

Podstawa
prawna
Składający
Termin składania

Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, osób sprawujących zarząd nieruchomością wspólną, a także innych podmiotów władających nieruchomością, na której zamieszkują
mieszkańcy
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w
deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1.

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

BURMISTRZ LUBSKA, PL. WOLNOŚCI 1; 68-300 LUBSKO

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 1. pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty

(1)




__ __-__ __-__ __ __ __)
(dzień – miesiąc – rok)

2. nowa deklaracja (data zaistnienia zmian(2) __ __-__ __-__ __ __ __)
(dzień – miesiąc – rok)

3. korekta deklaracji (data deklaracji korygowanej(3) __ __-__ __-__ __ __ __)
(dzień – miesiąc – rok)

Informacja o przyczynie zmiany wysokości uiszczanej opłaty (w przypadku zabudowy wielorodzinnej należy dodatkowo podać numer
lokalu w którym nastąpiła zmiana):…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3.

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

(4)

 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. użytkownik wieczysty
 4. zarządca
 5. osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 6. inny podmiot władający nieruchomością (np. użytkownik, najemca, dzierżawca, spadkobierca)………………………………………………
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

4.

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

5.

Nazwisko * /Nazwa pełna **

6.

Imię/Imiona *

7.

PESEL*/NIP**

8.

Numer telefonu (pole nieobowiązkowe)

9.

Data urodzenia* (5)

10. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

X 1. osoba fizyczna

X 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

X 2. osoba prawna

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / SIEDZIBY**
11. Gmina

12. Ulica

13. Nr domu

14. Nr lokalu

LUBSKO
15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

LUBSKO

68-300

E. MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
18. Miejscowość

19. Ulica

20. Nr domu

21. Nr lokalu

LUBSKO
F. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI
22.

 selektywny

6)

 nieselektywny
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G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

23.
(6)

zł/osobę/miesiąc
24.

wskazaną w części E deklaracji
25.

Miesięczna kwota opłaty (iloczyn poz. 23 i 24)

zł/miesiąc

0

H. ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Rodzaj załącznika

L.p.
1. □

Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości , której dotyczy
deklaracja

2.□

Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika

3. □

Dokumenty wskazujące upoważnienie do złożenia deklaracji……………………………………………

4. □

Inne…

I. INFORMACJA O POJEMNIKACH
L.p.

Pojemność w m3

Ilość w szt.

Nr działki, na której znajduje się pojemnik
(dotyczy zabudowy wielorodzinnej)

1

2

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (7)
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
26. Imię i nazwisko

27. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

28. Podpis

__ __-__ __-__ __ __ __
K. ADNOTACJE URZĘDU
29. Uwagi

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.).
Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zaistnienia przyczyny złożenia deklaracji (datę zamieszkania na danej
nieruchomości)
W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego czynnika będącego
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zaprzestania zamieszkiwania
mieszkańców na danej nieruchomości (np. w skutek czasowego opuszczenia mieszkańców na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy)
właściciel winien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wskazując jednocześnie w części B stosowne
uzasadnienie (oraz w poz. 24 należy wpisać wartość „0”). W przypadku ponownego zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości
właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania.
Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji,
jako podanych niezgodnych ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp. W części B jako datę korekty należy wpisać datę w poprzednio
składanej deklaracji.
Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązany do ich
wykonania jest podmiot, lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa mogą w drodze
umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z Ustawy i załączyć ją do
deklaracji odnotowując ten fakt w części H niniejszej deklaracji.
Pole obowiązkowe w przypadku osoby nieposiadającej numeru Pesel (np. cudzoziemca).
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od sposobu gromadzenia odpadów. Stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi określa obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko.
Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania deklaracji.
Dokumentem upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np. pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu ustanawiające
przedstawiciela ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa spółki osobowej itp.
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