DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 21 września 2018
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 21.09.2018 15:03:04

Poz. 2120
UCHWAŁA NR XXXVII.266.2018
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII.63.2015 Rady Gminy Łagów z 19.06.2015 roku w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Łagów nr VIII.63.2015 z 19.06.2015 roku w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015 r. poz. 1150) zmienia się
załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Drob

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 2120

Załącznik do uchwały Nr XXXVII.266.2018
Rady Gminy Łagów
z dnia 14 września 2018 r.

DO-2

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1454).
Składający

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a
także innych podmiotów władających nieruchomością

.
Termin składania: 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku
uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
WÓJT GMINY ŁAGÓW
URZĄD GMINY ŁAGÓW
UL. SPACEROWA 7
ŁAGÓW

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 pierwsza deklaracja 1)

 zmiana danych zawartych w deklaracji

2)

 powstanie obowiązku opłaty w trakcie roku
 wygaśnięcie obowiązku opłaty w trakcie roku

3)

……………………………………….
(dzień-miesiąc-rok)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć poprzez postawienie znaku ,, X )
*dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

**dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

 osoba fizyczna
 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i Nazwisko * / pełna nazwa**

PESEL*………………………………………………………..

Identyfikator REGON** ……………………………..

Nr telefonu ……………………………………………………
D. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „ X ” )
 własność
 zarząd lub użytkowanie

 współwłasność

 użytkowanie wieczyste
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 posiadanie 4):…………………………………………………………………………………

E. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 5)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer lokalu

F. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer lokalu

G. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli inny niż adres zamieszkania

H. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć poprzez postawienie znaku ,,X”) :
 zmieszany6)

 selektywny7)

I. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
 Nieruchomość zamieszkała

 Nieruchomość zamieszkała, na której znajduje się domek letniskowy
lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.

J. USTALENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
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Na terenie nieruchomości wskazanej w części E ( nie dotyczy domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) zamieszkuje …………..… osób.
..……….………………..…………..
(liczba mieszkańców)

(

x

……… zł =

…..…………………….. zł

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

miesięczna stawka opłaty )

Kwota opłaty miesięcznej ………………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………).8)

K. USTALENIE RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny za rok
: …………………………zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………).9)
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny za rok : …………………………zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………). 9)

L. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

10)

1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ł. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

……………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………
(czytelny podpis właściciela)

M. ADNOTACJE URZĘDOWE ( wypełnia organ przyjmujący deklarację)
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Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.).
Objaśnienia:
1)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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 /art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach-Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.
2)
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 dni a nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana./art.6m
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach-Dz. U. z 2018 r. poz. 1454
3)
W przypadku zaprzestania powstawania odpadów, np. na skutek sprzedaży nieruchomości lub czasowego opuszczenia
nieruchomości, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku
uiszczania opłaty, załączając jednocześnie stosowne uzasadnienie.
4)
Podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego).
5)
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
6)
Odpady gromadzone i oddawane jako zmieszane w jednym pojemniku na odpady komunalne – wytworzone w
gospodarstwie domowym.
7)
Przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich bioodpadów oraz odpadów opakowaniowych,
a także nie mieszanie pozostałych odpadów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt.5 i art. 4 ust.1 pkt. 1 ppkt. a ustawy utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów
zmieszanych.
8)
Opłatę uiszcza się w okresach miesięcznych, bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, po miesiącu
którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
9)
Opłatę uiszcza się w każdym roku w terminie:. styczeń – marzec do dnia 15 marzec , kwiecień - czerwiec do dnia 15 maj,
lipiec- wrzesień do dnia 15 wrzesień, październik- grudzień do dnia 15 listopad .
Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania w kasie Urzędu Gminy przy ul. Spacerowa 7, 66-220 Łagów lub
przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Łagów.
10)
Tj. np. dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie
instytucje, w szczególności: domy spokojnej starości, domy dziecka, zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, jednostki
wojskowe, internaty szkolne, uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym i zamieszkujących
poza gminą, zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc oraz dokument wystawiony przez placówki
podobne, oświadczenie o zamieszkiwaniu poza terenem gminy Łagów lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na
terenie gminy Łagów ze wskazaniem miejsca zamieszkania.

