
DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DRUK OK

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
                                          (tekst  jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).

Składający:                       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.

Miejsce składania:            Urząd Gminy w Lanckoronie, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona.

Organ właściwy                
do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona.
   

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

     □    pierwsza deklaracja

     □    zmiana danych, korekta deklaracji – data zaistnienia zmiany     ………………………………….………
                                                                                                                                    (dzień – miesiąc – rok)

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Składający:

       □    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** Numer telefonu

Numer PESEL* Identyfikator REGON Numer NIP

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

D. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

□  Własność □  Współwłasność □  Użytkowanie wieczyste

□  Zarząd lub Użytkowanie □  Posiadanie

E. DOTYCZY  TYLKO  NIERUCHOMOŚCI  ZABUDOWANYCH  BUDYNKAMI  MIESZKALNYMI
JEDNORODZINNYMI 

□  posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

□  nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne



F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY OD NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….………….
                                                                                                                                                                                    (liczba mieszkańców)
Wyliczenie miesięcznej opłaty:

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….………… zł
    (liczba mieszkańców)                                  (stawka opłaty)                             (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

                                                            

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed zwolnieniem……..…………………..……. zł

(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadanego kompostownika, o którym mowa w
części E deklaracji wskazanej w uchwale  Rady Gminy Lanckorona w sprawie zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
* w przypadku gdy, zwolnienie nie przysługuje, należy wpisać zero.

zł

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY PO ODLICZENIU CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA

….………………….……….     _      ………………………………      =      ………………………….………… zł
(wysokość miesięcznej opłaty)               (wysokość miesięcznego zwolnienia)     (wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia)

                                                            

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu  częściowego zwolnienia ……..……..…………zł

(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)

G. ZAŁĄCZNIKI   (należy wymienić rodzaj załącznika)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

       ………………………………………                                                 …………………..………………..
                              (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny  podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst  jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1427). 
2) Właściciel  nieruchomości jest  obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lanckorona deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lanckorona nową deklarację w terminie do 10 dnia następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

4) W przypadku niezłożenia deklaracji  w terminach określonych w pkt 2 lub pkt 3,  bądź uzasadnionych wątpliwości,  co do danych
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lanckorona określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.

5) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, (albo rok), stosując
wysokość stawki opłaty podwyższonej.

6) Zgodnie z RODO (Rozp. PE i  Rady UE 2016/679) dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i wynikają z przepisu prawa. Administratorem danych jest Wójt Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8,  

7) 34 – 143 Lanckorona.
8) Wraz  z  deklaracją  należy  złożyć  pełnomocnictwo,  w  przypadku  kiedy  właściciel  nieruchomości  reprezentowany  jest  przez
pełnomocnika.

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)  Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.


