Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
tel. 16.632.80.10 / fax 16.632.11.91
poczta@um.lubaczow.pl
__________________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie
Nr 583/XXX/2013 z dnia 27.02.2013r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391
z późniejszymi zmianami)

Składający:
Miejsce składania:
Organ właściwy do
złożenia deklaracji:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością na terenie Miasta Lubaczowa.
Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
Burmistrz Miasta Lubaczowa

A. Obowiązek złożenia deklaracji
Korekta złożonej wcześniej deklaracji, data nastąpienia
zmiany.

Pierwsza deklaracja

-

-

-

-

B. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLALACJI

1. Rodzaj własności, posiadania
(zaznaczyć właściwą kratkę)

właściciel /
współwłaściciel

użytkownik,
posiadacz, najemca,
dzierżawca

inny

osoba fizyczna

osoba prawna

Jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

B1. Dane składającego deklarację
2. Nazwisko, imiona, data urodzenia
-

-

3. Imię ojca, imię matki

4. Numer PESEL

5. Numer NIP

6. Pełna nazwa – wypełnia osoba prawna

7. Numer NIP

REGON

B2. Adres zamieszkania / Adres siedziby składającego deklarację
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Nr domu/Nr lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

17. Adres poczty elektronicznej

18. Telefon

B3. Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja
18. Gmina

19. Miejscowość

Miejska Lubaczów

Lubaczów

21. Nr domu/Nr lokalu

22. Nr ewidencyjny działki

20. Ulica

23. Nieruchomość powyższa jest
zamieszkała

niezamieszkała

zamieszkała tylko w części
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C. INFORMACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OBLICZENIA OPŁAT
C1. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej

– wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale B3 niniejszej deklaracji zamieszkuje:
(należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość)

selektywny

Odpady gromadzone są w sposób:

nieselektywny

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

x

__________

__________

=

_________

zł

Iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz
stawki opłaty określonej w odrębnej uchwale.

Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik

tak - podać pojemność w m3

m3

_________________

nie

C2. Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej – wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne. Mowa tutaj o nieruchomościach, na których prowadzona jest np. działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna, itp..

selektywny

Odpady gromadzone są w sposób:

nieselektywny

Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik

tak - podać pojemność w m3

m3

_________________

nie
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale B3 niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane są
w pojemnikach o pojemności:
1.

Pojemniki o pojemności 60l

2.

Pojemniki o pojemności 110/120l

w ilości sztuk

3.

Pojemniki o pojemności 240l

w ilości sztuk

4.

Pojemniki o pojemności 1100l

w ilości sztuk

5.

Kontener KP - 7

w ilości sztuk

6.

Pojemniki o pojemności

7.

w ilości sztuk

_________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

w ilości sztuk
w ilości sztuk

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

x

__________

__________

=

_________

zł

Iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty określonej
w odrębnej uchwale.

Nieruchomość wykorzystywana jest jako:

1.

Zakład zatrudniający
pracowników

w którym dziennie średnio przebywa

pracowników

2.

Żłobek, Przedszkole

w którym dziennie średnio przebywa

dzieci

3.

Szkoła

w którym dziennie średnio przebywa

uczniów

4.

Lokal handlowy lub usługowy

który ma powierzchnię

m2

5.

Lokal gastronomiczny

który posiada miejsc konsumpcyjnych

sztuk

6.

Szpital / Internat/ Hotel

w którym znajduje się

łóżek

7.

Ogródek działkowy

w którym znajduje się

8.

Miejsce obsługi klientów

w którym dziennie średnio przebywa

m2

ogródków o pow.

klientów

C3. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej tylko w części – wypełniają właściciele nieruchomości, o której mowa w dziale C1,
a w części nieruchomości, o której mowa w dziale C2.

selektywny

Odpady gromadzone są w sposób:

Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik

nieselektywny
tak - podać pojemność w m3

m3

_____ ____________

nie
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale B3 niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają
w sposób określony w działach C1 i C2:
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

________

+

________

=

_________

zł

Suma opłat z działów C1 i C2

D. Oświadczenie i podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej składającego deklarację
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z 2002r., z późn. zmianami)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.

miejscowość i data

czytelny podpis - pieczątka
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E. Adnotacje organu

F. Załączniki
1.
2.
3.
4.

Pouczenie:
1.

Niniejsza deklaracja, zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U z 2012r. poz.391 z późniejszymi zmianami) stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Lubaczowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.

3.

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 do Burmistrza
Miasta Lubaczowa nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:
1.

Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL
wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.

2.

Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane w punktach
C1, C2 i C3:
Punkt C1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo
zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C1, D, F.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
Punkt C2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: handlowa, usługowa, rzemieślnicza
a także każdej nieruchomości, na której powstają odpady np. ogródki działkowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp. Właściciele tych
nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C2, D, F.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Punkt C3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo
zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele
tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C1,C2, C3, D, F. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez
wypełnienie pkt. C1 i C2 w części C, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt C3.
Na terenie miasta dopuszcza się stosowanie następujących pojemników na odpady komunalne: 60 litrów, 110/120 litrów, 240 litrów, 1100
litrów, kontenery: KP-7, odpowiednie worki foliowe 120l.

3.

Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem na:
papier, tworzywa sztuczne + metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji.

4.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.

5.

Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji, w szczególności są:
• kopia dotychczasowej umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych - obowiązkowo do pierwszej deklaracji,
• pełnomocnictwo zgodne z art. 137 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz.60 z póżn, zm.)
w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
• kopia dotychczasowej umowy, w przypadku korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości ze wspólnego punktu
gromadzenia odpadów,

6.

Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej
powinien:
• złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien poświadczyć ten fakt, kopią
umowy na wspólne korzystanie z pojemników (umowa stanowi załącznik do deklaracji).

Potwierdzenie odbioru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Potwierdzam odbiór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Adresat osobiście:

Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

Z powodu nieobecności adresata dorosłemu domownikowi – innej osobie uprawnionej, jeżeli
podejmie się oddać pismo adresatowi.
Pisma nie doręczyłem z powodu:
____________________________________________________________________________

Doręczył: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Otrzymałem(am) w dniu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , podpis:

_________________________________
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