POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE,
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z objaśnieniami do wypełniania

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH ,
WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1289).

Składający:

Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)1 nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na obszarze Gminy Łącko

Termin składania:

14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości
14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzedniej deklaracji

Miejsce składania: Urząd Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Nazwa organu:
WÓJT GMINY ŁĄCKO
33-390 ŁĄCKO 445

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
2. PIERWSZA DEKLARACJA 2

- data powstania obowiązku podatkowego

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

- zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian)
3. NOWA DEKLARACJA

3

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

4. KOREKTA DEKLARACJI

4

- data zdarzenia dokonania korekty

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

C. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□
□
□
□

właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D. 1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D. 2. IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osoby fizycznej) / PEŁNA NAZWA (dotyczy osoby prawnej oraz jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)

D. 3. PESEL (dotyczy osoby fizycznej) / NIP i REGON (dotyczy osoby prawnej oraz jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)

D. 4. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
5. Kraj

6. Województwo

7. Powiat

8. Gmina

9. Ulica

10. Nr domu

12. Miejscowość

13. Kod pocztowy

11. Nr lokalu

14. Nr telefonu

15. Adres e-mail

D. 5. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż w rubryce D.4)
16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Ulica

21. Nr domu

23. Miejscowość

22. Nr lokalu

24. Kod pocztowy

D. 6. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
25. Gmina

ŁĄCKO

26. Nr domu

28. Miejscowość

27. Nr lokalu:

29. Kod pocztowy

E. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.6.
odpady będą gromadzone w sposób 5 (proszę zaznaczyć właściwy
kwadrat):

□ selektywny
□ nieselektywny

F. RYCZAŁTOWA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 6 :
stawka opłaty ryczałtowej x ilość domków = kwota opłaty do zapłaty (proszę wypełnić prawidłową
pozycję),
30. Stawka za odpady selektywne
31. Ilość domków
32.

90,00 zł

x
................
34. Ilość domków

33. Stawka za odpady nieselektywne

150,00 zł

=

................ zł
35.

x
................

=

................ zł

F. 1. ROCZNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (proszę wpisać kwotę z poz. 32 lub z poz. 35):

36.

*

….................... zł

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
37. Data wypełnienia deklaracji
38. Podpis (pieczęć) składającego deklarację
….. - …….. - …………
(dzień - miesiąc - rok)

H. ADNOTACJE ORGANU:

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………
(data)

……………………...
(podpis dokonującego adnotacji)

Pouczenie:
W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z poz. 36 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
*

Objaśnienie:
Właścicielem nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
1

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, powstaną odpady komunalne właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację do Wójta Gminy Łącko.
2

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.
3

W przypadku poprawienia błędu, który został popełniony w uprzednio złożonej deklaracji
nieruchomości składa korektę deklaracji.
4

właściciel

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych został określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Łącko.
5

Stawka opłaty ryczałtowej została określona uchwałą w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
położonych na terenie gminy Łącko.
6

