Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/15/18
Rady Gminy Latowicz
z dnia 6 grudnia 2018 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)

Składający

Właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz właściciel nieruchomości, na której
znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku
(przez właściciela nieruchomości rozumie się: właściciela, współwłaściciela,
użytkownika wieczystego, jednostki organizacyjne, osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością)

Termin składania

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,
bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających
wpływ na wysokość opłaty

Miejsce składania

Urząd Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz

Organ właściwy do złożenia deklaracji Wójt Gminy Latowicz

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym
lub niebieskim kolorem
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
 korekta/ zmiana danych zawartych w pierwszej lub
kolejnej deklaracji

Oznaczenie rodzaju nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 nieruchomość zamieszkała - zabudowa jednorodzinna bądź wielorodzinna
 nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 właściciel
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty
 zarządca nieruchomości
 jednostka organizacyjna
 inny podmiot..............................................

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Imię i nazwisko / pełna nazwa

PESEL

NIP

REGON

D. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy

E-mail

Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(wypełnić jeżeli adres jest inny niż adres siedziby/adres zamieszkania)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

CZĘŚĆ F, G WYPEŁNIA WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁEJ
F. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW
ORAZ LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
Rada Gminy w odrębnej uchwale ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sposób zbierania
odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za oddawanie odpadów zmieszanych wraz z
zaległymi odsetkami. Rada Gminy ustaliła WYŻSZE stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
odpady komunalne nie są w sposób selektywny (segregowany) zbierane i odbierane.

OŚWIADCZAM, ŻE ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ODDAWANIA (zaznaczyć tylko jeden wariant)
 odpadów segregowanych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe, szkło, popiół, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, pozostałości po sortowaniu);
 odpadów niesegregowanych (zmieszanych);

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje .................................
(należy podać liczbę mieszkańców)

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY
(liczona jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty)

W przypadku wyboru metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę
podstawową, a przy wyborze nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zmieszanych) należy
wybrać opłatę podwyższoną.

.............................................. X .............................. = ............................ zł miesięcznie
(liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość)

( stawka opłaty za jedną osobę)

CZĘŚĆ H, I WYPEŁNIA WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
ZNAJDUJE
SIĘ
DOMEK
LETNISKOWY LUB
INNEJ
NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANEJ
NA
CELE
REKREACYJNO–WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
H. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW
Rada Gminy w odrębnej uchwale ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sposób zbierania
odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za oddawanie odpadów zmieszanych wraz z
zaległymi odsetkami. Rada Gminy ustaliła WYŻSZE stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
odpady komunalne nie są w sposób selektywny (segregowany) zbierane i odbierane.

OŚWIADCZAM, ŻE ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ODDAWANIA (zaznaczyć tylko jeden wariant)
 odpadów segregowanych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe, szkło, popiół, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, pozostałości po sortowaniu);
 odpadów niesegregowanych (zmieszanych);
I. WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEJ OPŁATY
W przypadku wyboru metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę
podstawową, a przy wyborze nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zmieszanych) należy
wybrać opłatę podwyższoną.
…................................................. X ….................................... = …............................................
Liczba domków letniskowych na terenie nieruchomości
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

Stawka opłaty zryczałtowanej
za gospodarowanie odpadami

Wysokość rocznej zryczałtowanej opłaty

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
….........................................................
(miejscowość i data)

….....….................................................
(czytelny podpis)

K. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach (ustalonych w uchwale Rady Gminy
Latowicz) kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1314 z późn.
zm.).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy
Latowicz.

