Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/185/2013
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 25 września 2013 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

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 2012r. poz. 391 i 591)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Łasin

Miejsce
składania:

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, Łasin, ul. Radzyńska 2,
Adres poczty elektronicznej: odpady@lasin.pl

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁASIN
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin

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

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI
………………………………………………………..
( dzień-miesiąc-rok)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

WŁAŚCICIEL /
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY

ZARZĄDCA /
UŻYTKOWNIK

INNY PODMIOT
WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO

OSOBA FIZYCZNA

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO

IDENTYFIKATOR REGON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1.Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji
1. Jest zameldowanych …....osób
2. Zamieszkuje: ……osób
Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny *
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących
nieruchomość, o której mowa w części F niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady
Miejskiej Łasin.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………… zł
słownie złotych: …………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że będę korzystał za dodatkową opłatą z usług dodatkowych świadczonych przez gminę
Dzierżawa pojemnika…………, mycie i okresowe odkażanie pojemników…………………..(należy wpisać, TAK lub NIE)*
2.Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób
selektywny / nieselektywny * w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników):
o pojemności 60 l –................... .szt.,

o pojemności 110 l –.................... szt.,

o pojemności 120 l –....................szt.,

o pojemności 240 l – w wysokości ……………..szt.,

o pojemności 360 l – . …..…………szt.,

o pojemności 600 l – w wysokości ……………..szt.,

o pojemności 1100 l –. …………… szt.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami
komunalnymi powstałymi na nieruchomości, o której mowa w części F niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze
odrębnej Uchwały Rady Miejskiej Łasin
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………….zł
słownie złotych: ……………………………..
Oświadczam, że będę korzystał za dodatkową opłatą z usług dodatkowych świadczonych przez gminę
Dzierżawa pojemnika…………, mycie i okresowe odkażanie pojemników………………….. (należy wpisać, TAK lub NIE)*
Ogółem wysokość opłat (punkt 1+2 )………………………. słownie ……………………………………. zł

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

............................

.............................

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

POUCZENIE:
1.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954
z późń. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2.

Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 591) w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych
w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

4.

Dane zawarte w deklaracji będą weryfikowane na podstawie danych dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie.

5.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.

6.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Łasin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.

7.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

8.

Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 20 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2 bądź na rachunek
bankowy Miasta i Gminy Łasin, Bank Spółdzielczy Brodnica nr 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001.

OBJAŚNIENIA:
*

Niepotrzebne skreślić.

** Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem na
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji.
*** zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji)

UWAGI:

ADNOTACJE ORGANU:

