Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej LądkaZdroju Nr XVII/101/15 z dnia 30 listopada 2015r.
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości.
Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
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.), zwana
dalej ustawą.
Składający: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez których rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostkę organizacyjną i posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu na terenie Gminy LądekZdrój (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek- Zdrój
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe):
 Pierwsza deklaracja 1
 Korekta deklaracji
 Nowa deklaracja

data ……………-…………….- …………. (dzień - miesiąc - rok)

2

obowiązująca od ……………..-…………..(miesiąc-rok)

3

data zmiany danych ……………-…………….- ………….(dzień-miesiąc-rok)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
 osoba fizyczna

 osoba prawna

 Inne (wymienić jakie)………………………………………………………….

Imię i nazwisko / Pełna nazwa:

PESEL (dot. osoby fizycznej):

REGON (jeżeli posiada):

NIP (jeżeli posiada):

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe):
 właściciel

 użytkownik wieczysty

 współwłaściciel

 współużytkownik wieczysty

 zarządca

 inny (wpisać, jaki, np. użytkownik, najemca, dzierżawca): …..……………………………………

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr tel., e-mail:

Nr lokalu:

E. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wpisać jeżeli inne niż w pkt D)
Gmina:

Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr domu:

Nr lokalu:

F .DANE O MIESZKAŃCACH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji:
1) zamieszkuje ……......... mieszkańców (podać liczbę),
2) w tym dzieci do lat 7 oraz do 25 roku życia uczące się w systemie dziennym ..................... (podać liczbę).
G. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwe):

 zmieszany

 selektywny (segregacja odpadów)

H.WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI. 4
LICZBA MIESZKAŃCÓW

ILOCZYN LICZBY MIESZKAŃCÓW I
STAWKI OPŁATY ( WYSOKOŚĆ
OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI)

STAWKA OPŁATY USTALONA
W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ

X

=

zł.

SUMA:
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 5
Imię:

Nazwisko:

Data złożenia deklaracji:

Czytelny podpis składającego deklarację:

I. ADNOTACJE URZĘDU MIASTA I GMINY:

Data i podpis przyjmującego deklarację………………………………………………………………………………………..

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.).
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomości o podobnym charakterze”.
Objaśnienia:
1

Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomość wskazanej w części E.
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych. Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
odpadów komunalnych.
2
Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w
złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) do korekty
deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
3
Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” 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.
4
Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
5
Zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej: § 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą
środka komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika lub inkasenta. § 2. Pełnomocnictwo do podpisywania
deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego
dana deklaracja dotyczy.

