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 218/XXV/2016 z dnia 27.07.2016

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250)
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.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Burmistrz Miasta Lubaczowa, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Pierwsza deklaracja
Zmiana danych zawartych w deklaracji

-

Korekta deklaracji

Data

-

złożenia/korekty

deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Rodzaj własności,
posiadania

*
**

C1. Dane składającego deklarację

właściciel /
współwłaściciel

użytkownik,
posiadacz, najemca,
dzierżawca

inny

osoba fizyczna

osoba prawna

Jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą);
dotyczy pozostałych właścicieli nieruchomości

2. Nazwisko, imiona*

3. Numer PESEL*

4. Data urodzenia*
-

-

5. Pełna nazwa**

6. Numer NIP*/**

7. REGON**

C2. 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

C3. 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
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D. INFORMACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OBLICZENIA OPŁATY
D1. Dotyczy właścicieli nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C3 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.

D2. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C3 niniejszej deklaracji:
selektywny

Odpady gromadzone są w sposób:
Pojemność pojemnika / worka

1.

60l

2.

110l

3.

120l

4.

240l

5.

1100l

6.

7000l

7.

nieselektywny
Ilość pojemników

ilość odbiorów pojemnika
w miesiącu

Stawka opłaty

A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C

________________________

Wysokość opłaty

AxBxC

zł

AxBxC

zł

AxBxC

zł

AxBxC

zł

AxBxC

zł

AxBxC

zł

AxBxC

zł

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie
______________

zł

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

D3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C3 niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają
w sposób określony w działach D1 i D2:
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

________

+

________

=

_________

zł

Suma opłat z działów D1 i D2

E. Kompostownik
tak - podać pojemność w m3
_____ ____________

Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik

m3

nie
F. Uzasadnienie korekty deklaracji

G. Oświadczenie i podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej składającego deklarację
* Stwierdzono nieważność zapisu – Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XIX/2698/2016 z dnia 6 września 2016.
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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H. Adnotacje organu

Osoba przyjmująca / sprawdzająca deklarację

Data i podpis osoby weryfikującej

I. 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 2016r. poz.250) 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:
Część B

Kwadrat oznaczony „pierwsza deklaracja” - zaznacza właściciel nieruchomości, który 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 bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,, jednocześnie wpisując datę
powstania obowiązku ponoszenia opłaty.
Kwadrat oznaczony „korekta deklaracji” – ma na celu poprawienie błędu popełnionego przy poprzednim sporządzaniu deklaracji. Może
dotyczyć każdej pozycji deklaracji, jak np. dane osoby składającej deklarację, dane adresowe, czy pozycji dotyczącej deklarowanych
podstaw obliczenia opłaty.
Kwadrat oznaczony „zmiana danych zawartych w deklaracji” – zaznacza się składając deklarację 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 (czyli aktualizację
poprzedniej) deklarację do Burmistrza Miasta Lubaczowa w terminie 14 dni od dnia zastąpienia zmiany (m.in. zmiana ilości osób
zamieszkujących nieruchomość, zmiana ilości i pojemności pojemników czy częstotliwości odbioru pojemników służących do gromadzenia
zmieszanych odpadów komunalnych). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje jedynie przez część miesiąca:
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Część C

Należy zaznaczyć kwadrat wybierając rodzaj podmiotu, który składa deklarację.
Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych.
Pozycję zaznaczają również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale niebędące wspólnikami spółki cywilnej.
Osobami prawnymi są m.in. spółka kodeksu handlowego, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, itd.
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – jednostki nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadając na
mocy ustaw zdolność prawną. Takimi jednostkami są: wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, przedszkola i spółki osobowe (np. jawne,
komandytowe, partnerskie), stowarzyszenia zwykłe. itd.

Część C
1/2/3

W tej części należy wpisać adres zamieszkania osoby/adres podmiotu składającego deklarację. Dodatkowo można podać nr telefonu, adres
e-mail. Dane te umożliwiają szybki kontakt ze składającym deklarację w razie zaistnienia niejasności bądź nieprawidłowości w złożonej
deklaracji.
Należy podać również dane składającego deklarację oraz identyfikator w postaci:
PESEL – w przypadku osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
NIP bądź REGON – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych.

Część D

W przypadku nieruchomości zamieszkałych w części D1 właściciel nieruchomości określa ilość osób zamieszkujących nieruchomość oraz
wylicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono
w uchwale Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za
pojemnik o określonej pojemności.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza powodująca powstawanie odpadów
komunalnych właściciel nieruchomości oblicza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako iloczyn ilości pojemników,
częstotliwości wywozu w miesiącu oraz stawki opłaty za pojemnik, określonej w uchwale Rady Miejskiej w Lubaczowie.
W przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkała, a w części niezamieszkała i na niej powstają odpady komunalne, właściciel
nieruchomości oblicza wysokość opłaty jako sumę opłaty wskazanej w części D1 i D2.

Część E

W przypadku, gdy nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, należy podać szacunkową pojemność.

Część F

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn złożenia korekty.

Część G

Część przeznaczona jest do podpisania deklaracji przez właściciela nieruchomości. Deklaracja może być podpisana także przez
pełnomocnika właściciela nieruchomości. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z deklaracją w oryginale lub w formie
uwierzytelnionego odpisu.

Część H

Wypełnia organ przyjmujący deklarację.
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