Pola jasne wypełnia składający deklarację, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

D-ODP

_______________________________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/37/15
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 24 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W GMINIE ŁAZISKA GÓRNE
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2013r., poz. 1399 z poźn. zm.)

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 deklaracji:

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne

Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. pierwsza deklaracja

obowiązuje od:

……………………………………………………………………………………..
(miesiąc i rok)

2. zmiana danych zawartych w deklaracji
(nowa deklaracja)

data wystąpienia zmiany:

3. korekta deklaracji

obowiązuje od:

……………………………………………………………………………………..
(miesiąc i rok)

……………………………………………………………………………………..
(miesiąc i rok)

Okoliczności powodujące konieczność złożenia / zmiany/ korekty deklaracji ( pole nieobowiązkowe )

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
*- dotyczy osób fizycznych
** - dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
1. właściciel

2. współwłaściciel

3. użytkownik wieczysty

4. jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
nr rachunku bankowego

Imię *

PESEL *

Pełna nazwa **

NIP **

Regon **

Nazwisko *

5. inny podmiot władający
nieruchomością

Adres zamieszkania * / Adres siedziby składającego deklarację **
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon

E-mail

Adres do korespondencji (w przypadku jeżeli jest inny niż adres zamieszkania */ siedziby składającego deklarację **)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

C. DANE PEŁNOMOCNIKA
Imię

Nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania pełnomocnika
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon

E-mail

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

(w przypadku, gdy deklaracja jest składana dla więcej niż jednej
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, dla każdej z nieruchomości należy złożyć załącznik Z-ODP 1, zaś sumę wynikającą z załączników wpisać do części E deklaracji)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości objętych niniejszą deklaracją zamieszkuje:
(podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość)

A. W TYM LICZBA MIESZKAŃCÓW PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW WYNOSI
A1. ………………………………………………

X

liczba mieszkańców zobowiązanych do
wnoszenia opłaty w wysokości 100 %
(1 do 4 osób w gospodarstwie domowym)

A2. ………………………………………………

………………………………………………

=

stawka opłaty

X

liczba mieszkańców zobowiązanych do
wnoszenia obniżonej opłaty
(5 i każda następna osoba w gospodarstwie
domowym)

………………………………………………

……………………………………………… zł
iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty

=

stawka opłaty dla 5 i każdej następnej osoby
w gospodarstwie domowym

……………………………………………… zł
iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty

B. W TYM LICZBA MIESZKAŃCÓW NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW WYNOSI
B1.

………………………………………………
liczba mieszkańców nie prowadzących
selektywnego zbierania odpadów

X

………………………………………………

=

wyższa stawka opłaty

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
(słownie:

……………………………………………… zł
iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty

złotych

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….)

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
w przypadku, gdy deklaracja jest składana dla więcej niż jednej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, bądź dla nieruchomości wielorodzinnej, dla każdej
z nieruchomości należy złożyć załącznik Z-ODP 1.

Załącznik Z-ODP 1
Szczegółowy tryb składania załącznika określono w Objaśnieniach

TAK (ilość …….)

NIE

Pouczenie:
1)
2)
3)

4)

5)

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia
17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do
Burmistrza Miasta Łaziska Górne w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację nową (zmieniającą) do Burmistrza Miasta Łaziska Górne w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc , w którym nastąpiła
zmiana.
W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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.
W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów
komunalnych była świadczona.

Objaśnienia:
Zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 4, ustawy z dnia 13 września 1996r. (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 1399 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, przez właściciela nieruchomości rozumie się współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oblicza się jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz aktualnej stawki opłaty, przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych.
Opłatę kwartalną za 3 miesiące należy wpłacać bez wezwania w terminach do: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia, na numer rachunku
bankowego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne.
Załącznik Z-ODP 1.
W sytuacji, gdy deklaracja jest składana dla więcej niż jednej nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy składający wypełnia
część I załącznika Z-ODP 1.
W sytuacji, gdy deklaracja jest składana dla więcej niż jednej nieruchomości wielorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy składający wypełnia
część I i część II załącznika Z-ODP 1.
W sytuacji, gdy deklaracja jest składana dla jednej nieruchomości wielorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy składający wypełnia część II
załącznika Z-ODP 1

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / PEŁNOMOCNIKA
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

Podpis składającego deklarację / pełnomocnika

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

