Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/225/2018
Rady Gminy Lipnica Wielka
z dnia 27.04.2018 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Art. 6n, ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Lipnica Wielka
Lipnica Wielka 518
34-483Lipnica Wielka

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

☐ pierwsza deklaracja
☐ zmiana danych zawartych w deklaracji
..............................

Przyczyna zmiany:

(data wystąpienia zmniany)

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

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

☐ właściciel/współwłaściciel ☐ użytkownik wieczysty ☐ zarządca/użytkownik ☐ inny podmiot
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

☐ osoba fizyczna
☐ osoba prawna
☐ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej)

PESEL (dot. osób fizycznych) / NIP (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

Adres zamieszkania / Adres siedziby
Kraj

Powiat

Województwo

Ulica

Gmina

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Telefon

Poczta

Kod pocztowy

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ
OKREŚLENIE RODZAJU NIERUCHOMOŚCI

☐ odpady komunalne zbierane selektywnie

☐ odpady komunalne zbierane nieselektywnie

Rodzaj nieruchomości

☐ zamieszkała

Składający dla takiej nieruchomości
wypełnia
DZIAŁ F i H

☐

niezamieszkała (nieruchomość,
na której nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady
komunalne, tj. nieruchomość
wykorzystana do prowadzenia
działalności gospodarczej, obiekty
użyteczności publicznej, szkoły,
przedszkola, sklepy itp.)
Składający dla takiej nieruchomości
wypełnia
DZIAŁ G i H

☐ w części zamieszkała i w części ☐ domek letniskowy lub inna
niezamieszkała

nieruchomość wykorzystywana na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Składający dla takiej nieruchomości
wypełnia
DZIAŁ F, G i H

Składający dla takiej nieruchomości
wypełnia
DZIAŁ I

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F. Dotyczy nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
OŚWIADCZAM, ŻE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W NINIEJSZEJ
DEKLARACJI ZAMIESZKUJE:

osób

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości
(iloczyn stawki i ilości mieszkańców)

zł

G. Dotyczy nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
tj. nieruchomość wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola,
hotele, sklepy itp.)
I. Wielkość pojemników
i kontenerów na odpady

II. Stawka opłaty za pojemnik
III. Liczba pojemników
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności)

IV. Wysokość miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn II x III)

120 litrów (0,12 m 3 )

zł

zł

240 litrów (0,24 m 3 )

zł

zł

1100 litrów (1,1 m 3 )

zł

zł

7 000 litrów (KP-7) (7,0 m 3 )

zł

zł

10 000 litrów (KP-10) (10,0 m 3 )

zł

zł

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(suma kwot z kolumny IV)

zł

RAZEM
(część zamieszkała)
(pojemniki)
H. Łączna wysokość opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami
I. Dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Ilość

Stawka

Kwota
(ilość x stawka)

Domki letniskowe
(ilość x stawka)

Inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

zł

Razem ryczałt za rok wynosi (suma z kolumny Kwota):

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/EJ DEKLARACJĘ
Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

..................................................................................
Miejscowość i data

...............................................................................
Imię i nazwisko

........................................................................
Podpis

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619, ze zm.).
2. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, ze zm.) w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w
deklaracji, Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w
tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
3. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Lipnica Wielka o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji:
DZIAŁ A:
1. Złożenie pierwszej deklaracji. Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego (tj. zamieszkania na
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych).
2. Złożenie zmiany deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, np.: zmiana liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana właściciela nieruchomości lub w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji w zakresie np. danych
o właścicielu nieruchomości, danych o nieruchomości.
DZIAŁ B:
Należy zaznaczyć formę władania nieruchomością spośród wymienionych w części B deklaracji
DZIAŁ C:
Składającym deklarację może być:
• osoba fizyczna,
• osoba prawna (np. zakłady, instytucje, urzędy, szkoły, przedszkola itd.),
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna, stowarzyszenie zwykłe, spółki: jawna, partnerska, komandytowa,
komandytowo-akcyjna, itd.). Właściciel nieruchomości wpisuje wszystkie dane osobowe oraz adres zamieszkania lub siedziby; w przypadku osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy wpisać całą nazwę oraz podać sposób reprezentacji zgodny z
przepisami prawa.
DZIAŁ D:
Należy określić adres oraz rodzaj nieruchomości, na której powstają odpady komunalne:
DZIAŁ E:
Należy określić sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz określić rodzaj nieruchomości:
W przypadku zaznaczenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomość zobowiązany jest do gromadzenia odpadów w
odpowiednich pojemnikach lub workach z podziałem na:
• papier,
• tworzywa sztuczne i metale,
• szkło,
• odpady biodegradowalne,
• odpady zmieszane.
Rodzaj nieruchomości, na której powstają odpady komunalne:
a) nieruchomość zamieszkała, czyli nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
b) nieruchomość niezamieszkała, czyli nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej oraz obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, sklepy, itp.,
c) nieruchomość w części zamieszkała a w części niezamieszkała, czyli nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na której prowadzona jest
działalność gospodarcza (nieruchomości opisane w punktach a i b),
d) domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
DZIAŁ F:
Osoba składająca deklarację wpisuje liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, obliczając ją na podstawie Uchwały Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
DZIAŁ G:
Wypełnia osoba składająca deklarację dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i wyposaża nieruchomość
w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w oparciu o uchwałę w sprawie stawki opłaty
za pojemnik na odpady o określonej pojemności.
DZIAŁ H:
Wypełnia się:
-kolumna 2 - nieruchomości zamieszkałe po wypełnieniu działu F,
-kolumna 3 - nieruchomości niezamieszkałe po wypełnieniu działu G,
-kolumna 4 - nieruchomości w części zamieszkałe w części niezamieszkałe po wypełnieniu działu F i G.
DZIAŁ I:
Wypełnia się dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez
część roku po wypełnieniu działu E
DZIAŁ J:
Podpisuje składający deklarację.
DZIAŁ K:
Wypełnia urząd.

