Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XVII/86/2016
Rady Gminy Lutowiska
z dnia 28.06.2016

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. Nr
250), zwana dalej ustawą.
Składający deklarację - Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
Termin składania - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 ustawy)
-14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na
danej nieruchomości (art. 6m ust.2 ustawy)
Miejsce składania - Urząd Gminy w Lutowiskach, 38 – 713 Lutowiska 14

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
korekta deklaracji (data zaistnienia zmian _____

- _____ - ______)

nowa deklaracja (data zaistnienia zmian _____ - _____ - ______ )

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości

Użytkownik wieczysty

Najemca, dzierżawca

Współwłaściciel

Zarządca nieruchomości wspólnej

Inny

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1 Osoba fizyczna
Nazwisko

Imiona

Data urodzenia

PESEL

Nazwisko rodowe

Nr telefonu

Adres e - mail

C.2 Pozostałe podmioty
Nazwisko/a imię/ona wspólników/Nazwa
pełna

Nazwa skrócona

Nr KRS/NIP
Nr telefonu
Osoby upoważnione do reprezentowania 1

Adres e – mail

PKD

D. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 2
Kraj

Województwo

Powiat

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr ewidencyjny działki3

E. ADRES DO KORESPONDENCJI, – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości w D
Kraj

Województwo

Powiat

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

F. USTALENIE CZYNNIKÓW OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 4 (zaznaczyć właściwy kwadrat)
zmieszany

selektywny

Posiadanie kompostownika (właściwe zaznaczyć):

tak

nie

F.1 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy w
Lutowiskach 5

………………………………………. zł/osobę
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną
w części D
……………………………………………
Miesięczna wysokość opłaty (stawkę opłaty należy
pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących
nieruchomość)

…………………………………………… zł/miesiąc

F.2 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy w
Lutowiskach 6

……………………………………………….. zł
……………………………………………….. zł
……………………………………………….. zł

Liczba pojemników z odpadami komunalnymi

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty należy
pomnożyć przez liczbę pojemników)

…………………………………………. zł/miesiąc

F.3 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ
MOWA W DZIALE F.1 A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W DZIALE F.2
Wysokość opłaty (suma wartości działu F.1 i F.2)

…………………………………………. zł/miesiąc

G. POUCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).

……………………………………
(miejscowość, data)

………………………………….
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

1. Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania
tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, wypis z KRS itp. Do deklaracji należy załączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku
pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale
lub w formie uwierzytelnionego odpisu z umieszczoną opłatą skarbową;
2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację;
3. Wypełnić w przypadku braku nadania numeru nieruchomości.
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.
5. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Lutowiska.
6. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Lutowiska.

