POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

DO-1

KOMUNALNYMI
1.Dzień - miesiąc – rok

__ __ - __ __ - __ __ __ _
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.250)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli ( w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości I porządku w gminach)
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Termin składania:

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź zaistnienia okoliczności mających
wpływ na wysokość opłaty.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu , do którego należy złożyć deklarację

Burmistrz Miasta Łęczyca
Ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Pierwsza deklaracja
 2. Nowa deklaracja – data zaistnienia zmiany (dzień - miesiąc – rok) __ __ - __ __ - __ __ __ _
3. Korekta deklaracji (okres, którego dotyczy korekta) __ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ _
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Właściciel, Współwłaściciel
2. Użytkownik wieczysty

3. Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj
podmiotu
(zaznaczyć właściwy
kwadrat):osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami
*dotyczy
właścicieli
nieruchomości
będących
 2. Osoba prawna
 3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej
fizycznymi1. Osoba fizyczna
6. Nazwisko * / Nazwa pełna**

7. Imię * / Nazwa skrócona **

8. Pesel * / NIP **

9. Identyfikator REGON**

10. Osoby upoważnione do reprezentowania: 1**

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY **
11. Kraj
14. Gmina
18. Miejscowość

12. Województwo

13. Powiat

15. Ulica

16. Nr domu
19. Kod pocztowy

20. Poczta

17. Nr lokalu
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D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż zamieszkania (siedziby)
22. Województwo

21. Kraj
24. Gmina

23. Nr domu

25. Ulica

26. Poczta

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

27. Nr lokalu

30. Poczta

E. MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE2
ŁĘCZYCA

31. Ulica

32. Nr domu

33. Nr lokalu

34. Nr działki

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA I GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
35. Oświadczam, że odpady komunalne na terenie nieruchomości będą zbierane w następujący sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Selektywny

2. Nieselektywny

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
36.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

37.

Stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi 3

38.

Miesięczna kwota opłaty (iloczyn poz. 36 i 37)

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ
39. Imię

40. Nazwisko

41. Data wypełnienia deklaracji
(dzień - miesiąc - rok)

42. Podpis podmiotu / osoby reprezentującej podmiot

__ __ - __ __ - __ __ __ _

43. Nr telefonu

44. Adres e-mail

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
45. Uwagi organu

46. Data (dzień - miesiąc - rok)

__ __ - __ __ - __ __ __ _
***) Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz.U. z 2016 r.poz.599).
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie
z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione
szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.
___________________________________________
1
Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp.
Do deklaracji należy dołączyć dokument upoważniający do działania w imieniu podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji. W przypadku
pełnomocnictwa powinno być ono udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną
opłatą skarbową.
2
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
3
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty, zgodnie z wyborem dokonanym w części F deklaracji.

DO-1

2/2

