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1. Numer Identyfikacji Podatkowej lub PESEL

Załącznik
do Uchwały Nr XIV/68/2016
Rady Gminy Łaziska
z dnia 10 lutego 2016 r.
z dnia …..................................

2. Nr dokumentu

.................................................................................................................

D-O
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby wójta

WÓJT GMINY ŁAZISKA
ŁAZISKA 76, 24-335 ŁAZISKA

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1
1. deklaracja - powstanie obowiązku od (data)
2
2. nowa deklaracja - zmiana danych od (data)
3
3. korekta deklaracji - zmiana danych od (data)





............................................
………………………………..
……………………………….

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):



 2. osoba prawna

1. osoba fizyczna
7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

9. Identyfikator REGON*

10. Numer PESEL **

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
12. Imię ojca

11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

13. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
14. Kraj
17. Gmina
21. Miejscowość

15. Województwo

16. Powiat

18. Ulica

19. Nr domu
22. Kod pocztowy

20. Nr lokalu

23. Poczta

24. Numer telefonu i e-mail
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E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE4
E.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI
25. Gmina

26. Ulica

27. Numer domu/lokalu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
30. Rodzaj własności

31. Rodzaj posiadania samoistnego

 1. własność

 2. współwłasność

32. Rodzaj użytkowania

 1. posiadanie

 2. współposiadanie

33. Rodzaj posiadania zależnego

 1. użytkowanie wieczyste

 2. współużytkowanie

 1. posiadanie

 2. współposiadanie

F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
34. Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. Dokonuję selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 1. Nie dokonuję selektywnego zbierania odpadów komunalnych

G. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
(Należy wybrać właściwą dla danej nieruchomości opcję i zaznaczyć odpowiedni kwadrat oraz podać żądane dane)

 35. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej5, określonej w części E deklaracji – zamieszkuje ……………. osób
(podać ilość mieszkańców).

 36. Oświadczam, że na nieruchomości niezamieszkałej6, określonej

w części E deklaracji, odpady komunalne gromadzone są
miesięcznie w następujących pojemnikach (podać liczbę pojemników dla właściwych pojemności):
120 litrów - ……… szt.
240 litrów ……… szt
1100 litrów …….... szt.
2500 litrów ………. szt.

 37.Oświadczam, że nieruchomość, określona w części E deklaracji,

jest nieruchomością w części zamieszkałą przez liczbę
mieszkańców wskazanych w poz. 35, i w części niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne gromadzone w sposób
określony w poz. 36.

7

 38. Oświadczam, że nieruchomość określona w części E deklaracji jest nieruchomością, na której znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku - w ilości ..….
(podać ilość domków lub innych takich nieruchomości)

H. KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
H.1. KWOTA OPŁATY OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY5 (oblicza i wpisuje właściciel)
Liczba mieszkańców (z poz. 35)

39.

Stawka opłaty od jednego mieszkańca w zależności od złożonego
8
oświadczenia z poz. 34

40.

Wysokość opłaty miesięcznej
(iloczyn liczby z poz. 39 i kwoty z poz. 40)

41.

zł

zł
9

Wysokość opłaty kwartalnej

(opłatę miesięczną z poz. 41 należy pomnożyć przez 3 miesięce)
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H.2. KWOTA OPŁATY OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE6 (oblicza i wpisuje właściciel)
Ilość zadeklarowanych pojemników z podziałem na pojemności
pojemników
(z poz 36)
Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności w zależności od
10
złożonego oświadczenia z poz. 34

43.

44.
……………………………………………………. zł za pojemnik o pojemności 120 l
……………………………..…..………………. zł za pojemnik o pojemności 240 l
…………………………….……………..….……. zł za pojemnik o pojemności 1100

Wysokość opłaty miesięcznej
(suma iloczynów właściwych liczb z poz. 43 i kwot z poz. 44)

…………………………………..………………. zł za pojemnik o pojemności 2500 l
45.
zł

Wysokość opłaty kwartalnej

9

46.

(opłatę miesięczną z poz. 45 należy pomnożyć przez 3 miesięce)
zł

H.3. KWOTA OPŁATY OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI
NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY7
KOMUNALNE (oblicza i wpisuje właściciel)
Wysokość opłaty miesięcznej (z poz. 41)

47.

Wysokość opłaty miesięcznej (z poz. 45)

48.

zł

zł
Suma opłat miesięcznych (z poz. 47 i poz. 48)

49.
zł

Wysokość opłaty kwartalnej

9

50.

(opłatę miesięczną z poz. 49 należy pomnożyć przez 3 miesięce)
zł

H.4. KWOTA OPŁATY OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ
DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIRUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU (oblicza i wpisuje właściciel)
Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
(z poz 38)
Ryczałtowa stawka opłaty od jednej nieruchomości w zależności od
11
złożonego oświadczenia z poz. 34
Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej

12

51.

52.
zł.
53.

(iloczyn liczby z poz. 51 i kwoty z poz. 52)

zł.

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
54. Nazwa i liczba załączników

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
55. Imię

56. Nazwisko

57. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

58. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością/
osoby reprezentującej
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K. ADNOTACJE ORGANU
59. Uwagi organu

60. Data (dzień - miesiąc - rok)

61. Podpis przyjmującego formularz

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 z późn. zm.).
Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji
1.

Tabela B poz. 4 Pole „deklaracja”
Należy zaznaczyć znakiem „X” kwadrat w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2.

Tabela B poz. 4 Pole „nowa deklaracja”
Należy zaznaczyć znakiem „X” kwadrat 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 w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3.

Tabela B poz. 4 Pole „korekta deklaracji”
Należy zaznaczyć znakiem „X” kwadrat w przypadkach innych niż wymienione w punkcie 2 np. błędów rachunkowych lub oczywistych
pomyłek.

4.

Tabela E
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomości zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej
(wielobudynkowej) właściciel nieruchomości składa jedną deklarację dla grupy nieruchomości lub budynków korzystających ze wspólnego
punktu gromadzenia odpadów komunalnych.

5.

Tabela G poz. 35
„Nieruchomość zamieszkała” oznacza nieruchomość, na której istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne oraz, w której stałe
lub czasowo zamieszkują mieszkańcy. W przypadku wyboru oświadczenia zawartego w poz. 35 należy wypełnić tabelę H.1.

6.

Tabela G poz. 36
„Nieruchomość niezamieszkała” oznacza nieruchomość, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, wytwórcza, rzemieślnicza
itp. (np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe,
produkcyjne, hotele, zakłady opieki zdrowowtne, targowiska, cmentarze itp.). W przypadku wyboru oświadczenia zawartego w poz. 36 należy
wypełnić tabelę H.2.

7.

Tabela G poz. 37
„Nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała” oznacza nieruchomość, na której istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne i
wielorodzinne oraz, w której stałe i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest działalność określona w punkcie 6. W
przypadku wyboru oświadczenia zawartego w poz. 37 należy wypełnić tabelę H.1, H.2, H.3.

8.

Tabela H.1 Pole „Stawka opłaty od jednego mieszkańca w zależności od złożonego oświadczenia”
„Stawka opłaty od jednego mieszkańca w zależności od złożonego oświadczenia” oznacza właściwą stawkę miesięczną określoną w odrębnej
uchwale Rady Gminy Łaziska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek takiej
opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
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9.

Tabela H.1, H.2, H.3 Pole „Wysokość opłaty kwartalnej”

„Wysokość opłaty kwartalnej” wyliczona w pozycji 42, 46 i 50 oznacza kwotę podlegającą wpłacie bez wezwania, z dołu, w terminach
określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łaziska w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadmi komunalnymi, gotówką w kasie Urzędu Gminy Łaziska albo u inkasenta albo na rachunek bankowy Gminy Łaziska
Nr 02 8734 0008 0030 1036 2000 0010, podając w tytule wpłaty (przelewu) „za odpady - .. kwartał … roku, dotyczy nieruchomości …………”
.
10. Tabela H.2 Pole „Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności w zależności od złożonego oświadczenia”
„Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności w zależności od złożonego oświadczenia” oznacza właściwą miesięczną stawkę
określoną w odrębnej uchwale Rady Gminy Łaziska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawek takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
11. Tabela H.4 Pole „Ryczałtowa stawka opłaty od jednej nieruchomości w zależności od złożonego oświadczenia”
„Ryczałtowa stawka opłaty od jednej nieruchomości w zależności od złożonego oświadczenia” oznacza właściwą stawkę roczną określoną w
w odrębnej uchwale Rady Gminy Łaziska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
stawek takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
12. Tabela H.4 Pole „Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej”
„Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej” wyliczona w pozycji 53 oznacza kwotę podlegającą wpłacie bez wezwania, z góry, w terminie do
dnia 30 kwietnia danego roku gotówką w kasie Urzędu Gminy Łaziska albo u inkasenta albo na rachunek bankowy Gminy Łaziska Nr 02
8734 0008 0030 1036 2000 0010, podając w tytule wpłaty (przelewu) „za odpady – ryczałtowa opłata roczna za .. rok, dotyczy nieruchomości
…………” .
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