Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Gminy Łubowo z dnia 24 listopada 2015 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI Z TERENU
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŁUBOWO
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r.,
poz.1399 ze zm.)

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Termin składania:

W terminie do 31.01.2016 r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Łubowie, 62-260 Łubowo 1

Termin płatności:

Z góry w terminie do 25 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy Łubowo

A. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□ Pierwsza deklaracja
□ Korekta /zmiana danych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmiany: ____ . ____ . _________ )
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz
□ współwłaściciel, współposiadacz
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
□ inny
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP / REGON (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

Adres zameldowania lub ostatniego meldunku / Adres siedziby
Miejscowość

ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość , ulica

Nr domu

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D
niniejszej deklaracji zamieszkuje:

Nr lokalu

Nr działki

(należy podać liczbę mieszkańców)

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Oświadczam,że na terenie nieruchomości wskazanej
w części D niniejszej deklaracji odpady będą
gromadzone i odbierane w sposób:

□
□

selektywny (wypełnić poniżej punkt 1)
nieselektywny (wypełnić poniżej punkt 2)

1. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi
w sposób selektywny:

…................................................................ x ….............................. = …...........................................
(liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość)

(stawka opłaty)

(wysokość opłaty)

2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi
w sposób nieselektywny:

…................................................................ x ….............................. = …...........................................
(liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość)

(stawka opłaty)

(wysokość opłaty)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że wszystkie informacje wykazane w tej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

…...................................................
(miejscowość i data )

….............................................................................
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:
1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.3a ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz.1619 ze zm.)
2. Przez „właściciela nieruchomości” rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomościami (art.2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zm.)
3. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości właściciel nieruchomości powinien złożyć odrębne
deklaracje dla każdej nieruchomości.
4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację do Wójta Gminy Łubowo o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ści
pierwszego mieszkańca.
5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Łubowo w terminie
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
6. W przypadku niezłożenia deklaracji w wyznaczonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc
pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o
podobnym charakterze.

