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

NIP właściciela
jeżeli obowiązuje

Nr dokumentu

 ͟  ͟

 ͟  ͟  ͟

 ͟  ͟

Załącznik do uchwały Nr XVI/94/2016 Rady
Gminy Łabunie z dnia 29 czerwca 2016r.

 ͟  ͟

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 2016r., poz. 250 ).

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach

Miejsce składania:

Urząd Gminy Łabunie , ul. Zamojska 50, 22- 437 Łabunie.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY ŁABUNIE ul. Zamojska 50, 22- 437 Łabunie

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

□ 1. pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od (data) …………………...………….……………………………
□ 2. nowa deklaracja – zmiana danych od (data) ………………………………………….…………………………..
□ 3. korekta deklaracji - zmiana danych od (data) ………………………………………….………………………..
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ 1. właściciel, współwłaściciel □2. użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości □3. Inny podmiot władający
nieruchomością

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ 1. osoba fizyczna □ 2. osoba prawna □ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nazwa pełna/

Imię i nazwisko

Imię ojca

Imię matki

Identyfikator REGON ( jeżeli obowiązuje składającego deklarację)

Data urodzenia

(dzień - miesiąc - rok)

Numer PESEL
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

D.2. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr telefonu

Adres e-mail

Poczta

(Pole wypełniane dobrowolnie)

Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj
Gmina

POLSKA
Łabunie

Województwo

LUBELSKIE

Ulica

Miejscowość

Powiat

ZAMOJSKI

Nr domu
Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta
22-437

Łabunie

F. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKANYCH NIERUCHOMOŚCI

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej określonej w części E deklaracji
zamieszkuje .........…..... osób.
2. Odpady są gromadzone są w sposób selektywny/ nieselektywny*
3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
1) Ilość gospodarstw 1 osobowych ......................…......… x stawka ........……......… zł = ............................… zł*
2) Ilość gospodarstw 2 osobowych .....................….......… x stawka ........……......… zł = ............................… zł*
3) Ilość gospodarstw 3 osobowych .....................….......… x stawka ...........……...… zł = ............................… zł*
4) Ilość gospodarstw 4 osobowych ........….....................… x stawka ...........……..… zł = ............................… zł*
5) Ilość gospodarstw 5 osobowych .....................….......… x stawka ...........……...… zł = ............................… zł*
6) Ilość gospodarstw 6 i więcej osobowych ........….......… x stawka ...........……..… zł = ............................… zł*
Wysokość łącznie deklarowanej kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
wysokość miesięcznej opłaty z pkt 1-6 ……......zł , pomnożona przez trzy miesiące

= ….………………...zł

H. PODPIS WŁAŚCICIELA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
...................................................................

………..............................................................

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE WÓJTA
Data

Podpis przyjmującego formularz

* – niepotrzebne skreślić
Pouczenie
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Łabunie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację do Wójta Gminy Łabunie w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łabunie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać bez
wezwania w następujących terminach: do 15 marca za I kwartał, do 15 maja za II kwartał, do 15 września za III kwartał, do 15 listopada za IV kwartał - u inkasenta, w kasie
Urzędu Gminy Łabunie, lub przelewem na rachunek bankowy Nr 0596 441075 201100 70002 70028.
4. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ).
5. W razie niezłożenia deklaracji albo zasadnych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Łabunie określi, 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.

