DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ ZGODNIE Z OBJAŚNIENIAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA KOŃCU FORMULARZA
Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) zwana dalej ucpg.

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych
(w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych).
Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono
odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące
zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub
właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Termin składania:

Termin złożenia deklaracji – do 31 stycznia każdego roku.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej
deklaracji.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA ŁEBY
Adres: Urząd Miejski w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
1. Właściciel nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz
□ 2. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty, współposiadacz
□ 3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
□ 4. inny podmiot władający nieruchomością

2. Pełna nazwa / Nazwisko i imię (imiona)
3. Identyfikator podatkowy: PESEL / NIP

PESEL
4. Nazwa i adres Wspólnoty Mieszkaniowej

(wypełnić jeżeli deklaracje składa zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty)

C. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
5. Województwo

pomorskie

6. Powiat

7. Gmina

Łeba

lęborski

8. Ulica

9. Nr domu

11. Miejscowość

Łeba

12. Kod pocztowy

10. Nr lokalu

13. Poczta

84-360

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania właściciela)
14.

Łeba

D. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
15. Cel złożenia deklaracji

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. pierwsza deklaracja

□ 2. nowa deklaracja po zmianie

□ 3. korekta poprzednio złożonej

data zamieszkania na danej nieruchomości

data wystąpienia zmiany danych

pierwszego mieszkańca

(np. 01.01.____r. w przypadku złożenia pierwszej
zmieniającej dane deklaracji w roku)

w przypadku korekty poprzednio złożonej
deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie
przyczyn korekty – art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa

danych

deklaracji

Uzasadnienie korekty deklaracji (wypełniają właściciele, którzy w poz. 15 zaznaczyli kwadrat 3)

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
18. Ulica

19. Nr domu

21. Nr geodezyjny działki

20. Nr lokalu

(konieczne w przypadku braku adresu)

brak adresu nieruchomości

22. Rodzaj nieruchomości

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. zamieszkała

□ 2. w części zamieszkała i w części niezamieszkała

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
23. Oświadczam, że zużycie wody na nieruchomości wskazanej w części E za rok
kalendarzowy poprzedzający rok złożenia deklaracji lub za okres 12 miesięcy*
poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji wynosi:
od
(należy podać zużycie wody za 12 miesięcy w m3)

01.01.2016 r.

do

31.12.2016 r.

(należy podać okres, za który podano zużycie wody)

* W przypadku gdy niemożliwe jest podanie odczytów wodomierza z w/w okresu oraz w przypadku braku wodomierza zużycie wody
należy podać zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na końcu formularza.

24. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób (zaznaczyć właściwy
kwadrat):

□ 1. selektywny

□ 2. nieselektywny (zmieszany)

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G1. OPŁATA OD ZUŻYCIA WODY
ILOCZYN ROCZNEGO ZUŻYCIA WODY W M3 ORAZ STAWKI OPŁATY

Opłata za odpady zbierane selektywnie

Wypełniają właściciele,
którzy w poz. 24 zaznaczyli kwadrat 2
*

Stawka*

12 m-cy (m3)

(zł/ m3)

25.

Wypełniają właściciele,
którzy w poz. 24 zaznaczyli kwadrat 1
Opłata za odpady zbierane nieselektywnie

Zużycie wody za

Kwota opłaty
26.

3,50
27.

28.

7,00

Stawki opłaty określa uchwała Rady Miejskiej w Łebie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

G2. OPŁATA ZA POJEMNIKI
wypełniają wyłącznie właściciele, którzy w poz. 22 zaznaczyli kwadrat 2
(Iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty)
Stawkę za pojemnik należy rozumieć jako stawkę za jednokrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności.
Liczbę pojemników należy rozumieć jako liczbę opróżnień w ciągu roku (ok.=52 tygodnie),
np. w przypadku odbioru odpadów z nieruchomości 1 raz w tygodniu z jednego pojemnika należy podać, liczbę 52.

Rodzaj pojemnika
(pojemność)

Opłata za odpady zbierane selektywnie
Wypełniają właściciele ,
którzy w poz. 27 zaznaczyli kwadrat 1
Liczba
pojemników
(opróżnień
pojemników)
29.

80 l

Stawka*

Kwota opłaty
30.

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie
Wypełniają właściciele ,
którzy w poz. 27 zaznaczyli kwadrat 2
Liczba
pojemników
(opróżnień
pojemników)
31.

8,00
33.
37.

38.

41.

39..

42.

45.

43.

46.

49.

47.

50.

53.

51.

54.

57.

55.

58.

61.

59.

60.

616,00
62.

63.

468,00
Łączna kwota opłaty za
pojemniki

56.

112,00

367,00

6800 l
(Kontener KP-7)

52.

84,00

67,00

5500 l
(Kontener KP-5)

48.

59,00

50,00

1100 l

44.

39,00

35,00

800 l

40.

20,00

23,00

360 l

36.

18,00

12,00

240 l

32.

35.

11,00

120 l

Kwota opłaty

14,00
34.

110 l

Stawka*

64.

784,00
65.

Łączna kwota opłaty za
pojemniki

66.

* Stawki opłaty określa uchwała Rady Miejskiej w Łebie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Okres odbierania odpadów komunalnych wpisanych w części G2:

□ styczeń,
□ lipiec,

□ luty,
□ marzec,
□ kwiecień,
□ maj,
□ sierpień, □ wrzesień, □ październik, □ listopad,

□ czerwiec,
□ grudzień

G3. KWOTA OPŁATY
67.

Wysokość opłaty

(suma opłat z działu G1 odpowiednio poz. 26 lub 28 i G2 odpowiednio poz. 65
lub poz. 66 – kwota opłaty nie podlega zaokrągleniu*)

OBLICZ

Płatność
I – do 15 lutego

68.

II – do 15 kwietnia

69.

*Zgodnie z art. 6q ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.
1399 z późn. zm.) - kwota opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.

III – do 15 czerwca

70.

Płatności od I do V – kwotę z poz. 67 należy podzielić
przez 6, a otrzymaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc
po przecinku i wpisać w poz. od 68 do poz. 72.

IV – do 15 sierpnia

71.

Płatność VI – od kwoty z poz. 67 należy odjąć kwoty od
poz. 68 do poz. 72

V – do 15 października

72.

VI - do 15 grudnia

73.

Opłatę należy uiścić:
- na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Łeba:
66 9324 0008 0000 0202 2000 0010;
- lub gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Łebie.

OPŁATA OKREŚLONA W DZIALE G3 PŁATNA JEST BEZ WEZWANIA W WYŻEJ WYMIENIONYCH TERMINACH

Obowiązek ponoszenia opłaty w przypadku złożenia deklaracji po zmianie danych będących podstawą
ustalenia wysokości opłaty:
- Jeżeli w miesiącu, w którym przypada termin płatności opłaty za dany okres powstał obowiązek
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, opłatę za ten okres lub różnicę w opłacie wynikającą ze
zmiany danych należy uiścić w kolejnym terminie płatności wraz z opłatą za następny okres.
- Jeżeli obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty powstały w miesiącu, w którym nie przypada
termin jej płatności, opłatę w nowej wysokości za ten okres należy uiścić w najbliższym terminie płatności.

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
74. Data wypełnienia

75. Czytelny podpis osoby składającej deklarację

76. Telefon/E-mail (pole nieobowiązkowe)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).
2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Łeby 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.
3. Burmistrz Miasta Łeby jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z
nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości
zamieszkuje mieszkaniec.
OBJAŚNIENIA
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Deklaracje należy składać odrębnie dla każdej nieruchomości.
2. Ilość zużytej wody na nieruchomości obejmuje całkowite zużycie wody na cele socjalno-bytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne.
3. Nieruchomości nie wyposażone w wodomierze, ale zawarta jest umowa na dostarczanie wody - podstawą wyliczenia opłaty jest liczba m 3 zużytej wody wynikająca z tej umowy, za rok
kalendarzowy poprzedzający rok, w którym składana jest deklaracja.
4. Nieruchomości nie podłączone do sieci wodociągowej - podstawą wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest liczba m3 wody ustalona dla danej nieruchomości na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70) za rok kalendarzowy poprzedzający rok w którym
składana jest deklaracja.
5. Zużycie wody ustalane zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody na 1 mieszkańca w gospodarstwach domowych - jeżeli liczba osób zamieszkujących nieruchomość w trakcie roku, za który
podaje się zużycie wody zmieniała się to zużycie wody należy ustalić za faktycznie mieszkające osoby. Na przykład: jeżeli w nieruchomości w okresie od 01.01.20XX r. do 31.03.20XX r. mieszkały
2 osoby, a w okresie od 01.04.20XX r. do 31.12 20XX r. 4 osoby, to zużycie wody należy wyliczyć za dwa okresy, zgodnie z liczbą osób zamieszkujących w nieruchomości, tj.: 2 osoby x przeciętna
norma zużycia na 1 osobę x 3 m-e i 4 osoby x przeciętna norma zużycia na 1 osobę x 9 m-cy.
6. Selektywne zbieranie odpadów - jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi gminę o
braku segregacji to zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych
niesegregowanych - różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą, a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą należy uregulować wraz z
odsetkami.
7. Opłata od zużycia wody - jeżeli nieruchomość jest tylko zamieszkała, opłatę należy wyliczyć tylko w części G1 deklaracji.
8. Opłata za pojemniki - (część G2 deklaracji) dotyczy tylko nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej („mieszanej"). Opłata za tę nieruchomość to suma części G1 i G2.
9. Liczba pojemników - to liczba opróżnień pojemników w ciągu roku. W przypadku większej liczby pojemników dotyczących części niezamieszkałej przy ustalaniu ich liczby należy pomnożyć
liczbę ustawionych na nieruchomości pojemników przez liczbę ich opróżnień (ile razy odpady z pojemników będą odbierane) i liczbę tygodni w roku, np. 2 pojemniki opróżniane 2 razy w
tygodniu to 2 pojemniki x 2 opróżnienia x 52 tygodnie = 208 opróżnień pojemników.
10. Obowiązek ponoszenia opłaty - dla większości mieszkańców miasta Łeby terminem płatności pierwszej opłaty będzie 15 luty każdego roku. Jeżeli pierwszy mieszkaniec zamieszka w
nieruchomości dopiero w lipcu lub później, to termin płatności pierwszej opłaty przypadać będzie w terminie płatności najbliższej raty. Przykładowo:
• zasiedlenie nieruchomości w marcu - opłata za marzec i kwiecień płatna do 15 kwietnia.
• zasiedlenie nieruchomości w kwietniu - opłata za kwiecień płatna do 15 czerwca wraz z opłatą za maj i czerwiec.
11. Zmiana danych wykazanych w deklaracji powodująca wzrost opłaty (np. zwiększenie liczby pojemników w nieruchomości „mieszanej") - właściciel nieruchomości musi dopłacić różnicę
pomiędzy dotychczas zadeklarowaną i zapłaconą opłatą, a opłatą w nowej, wyższej kwocie. Dopłata będzie dotyczyła jednego lub dwóch miesięcy i należy ją uiścić w najbliższym terminie
płatności. Przykładowo:
• zwiększenie liczby pojemników w lipcu -opłata za lipiec i sierpień w nowej wyższej kwocie płatna do 15 sierpnia;
• zwiększenie liczby pojemników w sierpniu - dopłata za sierpień płatna do 15 października wraz z opłatą za wrzesień i październik.
12. Następne raty właściciel nieruchomości płaci w kwotach i terminach zgodnych ze złożoną nową deklaracją po zmianach.
13. Nieruchomość zamieszkała – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust 1 ucpg.
14. Nieruchomość w części zamieszkała, a w części niezamieszkała - to np. nieruchomość w której znajdują się lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe.
15. Nieruchomość niezamieszkała - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w art.6c ust.2 ucpg, a więc w
szczególności: domki letniskowe i domki na rodzinnych ogrodach działkowych o ile nie są zamieszkałe na stałe, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i
samorządowej, domy i ośrodki kultury i sportu, cmentarze, zakłady kremacji, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody,
oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwarzania i unieszkodliwiana odpadów, w tym spalarnie, elektrociepłownie, stacje kolejowe, torowiska kolejowe, bazy postojowe i obsługowe kolei, stacje
kolei linowych i wyciągów narciarskich, stoki narciarskie, dworce autobusowe, lotniska, porty, boiska i stadiony sportowe, skateparki, ścieżki i szlaki rowerowe oraz turystyczne, posterunki
straży gminnych, policji i innych służb, strażnice straży pożarnych, straży granicznych, zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, parki, place, zieleńce i
publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, parkingi strzeżone, miejsca obsługi podróżnych, bazy obsługi technicznej dróg, w tym autostrad, ogrody
botaniczne, dendrologiczne, zoologiczne, palmiarnie, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, szpitale, hotele i hostele, w części gospodarstwa agroturystyczne,
domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, nie obejmujące siedliska części gospodarstw rolnych,lasy, obszary pokryte wodami, urzędy celne, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady
produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne itp..

OBJAŚNIENIA

WYCZYŚĆ

ZAPISZ

DRUKUJ

