Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/300/2018
Rady Gminy Lubień z dnia 07 lutego 2018r.
POLE JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.)

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Lubień
Miejsce
składania:

1) Urząd Gminy w Lubniu, Lubień 50, 32-433 Lubień (osobiście, listownie)
2) Za pośrednictwem platformy e-PUAP ( elektronicznie )

Termin
składania:

1) Pierwszy termin do dnia 31 maja 2013r.
2) W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca.
3) W ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych
w deklaracji.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY LUBIEŃ
Lubień 50
32-433 Lubień
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ PIERWSZA DEKLARACJA
□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI NASTĄPIŁA W DNIU……………….....
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

□

□

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□
NAJEMCA, DZIERŻAWCA

□

□

POSIADACZ

INNA OSOBA……………………...

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

OSOBA FIZYCZNA

□
□

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA

PESEL

NIP
TELEFON KONTAKTOWY (nieobowiązkowy)

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

NR DOMU

ROLA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

NR DOMU

ROLA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje:
……………………………………..
(należy podać liczbę mieszkańców)
Odpady komunalne gromadzone są w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ selektywny (segregacja )

□ nieselektywny ( brak segregacji )

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
________________________
(miejscowość i data)

________________________
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenia/Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Lubień o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 maja 2013r. lub w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych.
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 do Wójta Gminy Lubień w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
3) W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Lubień określi w drodze decyzji
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami biorąc po uwagę uzasadnione szacunki, w tym
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
4) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy
w Lubniu, u Sołtysów lub przelewem na rachunek bankowy gminy w łącznej wysokości za trzy
miesiące kalendarzowe w terminach: za I kwartał do 25 marca, za II kwartał do 25 czerwca, za III
kwartał do 25 września, za IV kwartał do 25 grudnia danego roku kalendarzowego.
5) W przypadku nie wpłacenia opłaty w terminach określonych powyżej lub nie wpłacenia jej
w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
6) Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu, 32-433 Lubień 50, przesłać
drogą pocztową na wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy
e-PUAP poprzez wypełnienie deklaracji na stronie e-PUAP, podpisanie profilem zaufanym lub
podpisem kwalifikowanym i wysłanie do Urzędu Gminy w Lubniu na adres skrytki.

