Załącznik do Uchwały Nr XXI/1/2016
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Komunalny
Związek Gmin Regionu
Leszczyńskiego”
z dnia 21 września 2016 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

______________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Zobowiązany do
złożenia deklaracji:

Organ właściwy do
złożenia deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250).
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele
nieruchomości niezamieszkałych (na terenie których powstają odpady komunalne) położonych na terenie
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. gmin: Bojanowo, Gostyń, Jutrosin, Krobia,
Krzemieniewo, Krzywiń, miasto Leszno, Lipno, Miejska Górka, Pakosław, Pępowo, Pogorzela, Poniec,
Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo). Za właściciela uważa się także współwłaściciela,
użytkownika wieczystego, osobę lub jednostkę organizacyjną posiadającą nieruchomość w zarządzie,
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno.

Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z pouczeniem i objaśnieniami na ostatniej stronie.

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

□

data zamieszkania/rozpoczęcia prowadzenia działalności
………………………………………….

pierwsza deklaracja

(dzień – miesiąc – rok)

□

nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty

data wystąpienia zmiany danych: ……………………………
(dzień – miesiąc – rok)

□

korekta deklaracji

za okres od……………………………do……………………..

Uzasadnienie zmiany/korekty
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel, posiadacz nieruchomości □ użytkownik wieczysty nieruchomości □ współwłaściciel, współposiadacz nieruchomości
□ osoba lub jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
□ zarządca nieruchomości (w tym spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa)
□ inne podmioty władające nieruchomością (np. najemca, użytkownik)
Nazwisko i imię* / pełna nazwa firmy**
Numer PESEL*

Numer NIP **

Adres zamieszkania* / Adres siedziby firmy**

Numer telefonu

Adres e-mail

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Numer rachunku bankowego (należy podać nr konta, a w przypadku jego braku zaznaczyć kwadrat)
……………………………………………………………………………………………………………
BRAK
B1. Dane identyfikacyjne pozostałych współwłaścicieli lub współposiadaczy (wypełnić w przypadku, gdy składający
nie jest jedynym właścicielem lub posiadaczem)
Imię i nazwisko/Nazwa

Adres zamieszkania/Adres siedziby

PESEL/NIP

Nr telefonu/E-mail

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Powiat

Miejscowość

Gmina

Nr domu

Nr lokalu

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Obręb/arkusz/numer działki (należy podać w przypadku braku numeru nieruchomości)
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy inna, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady)

D. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych

□

Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób:

□ nieselektywny

selektywny

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….…………
(liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
….………………….……….
(liczba mieszkańców ujętych do opłaty)

X

………………………………

=

………………………….………… zł

(stawka opłaty od mieszkańca)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

2. Dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

□

Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób:

selektywny

□ nieselektywny

W celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informuję, że na nieruchomości jest
prowadzona działalność typu……………………………………………… w wyniku której średnio miesięcznie:
a) pracuje osób………………………………………………………………………………………………………………..,
b) przebywa dzieci/uczniów/studentów………………………………………………………………………………………,
c) w lokalach gastronomicznych znajduje się miejsc konsumpcyjnych……………………………………………………..,
d) w szpitalach/hotelach/koszarach/ośrodkach wypoczynkowych znajduje się miejsc noclegowych………………………,
e) znajduje się ogródków działkowych……………………………………………………………………………………….,
f)

znajduje się punktów targowych…………………………………………………………………………………………..,

g) inne………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne gromadzone są
w pojemnikach:
Pojemność
Ilość
Częstotliwość
Liczba
Stawka
Wysokość
pojemnika
pojemników odbioru odpadów
zadeklarowanych
opłaty
miesięcznej
w miesiącu
pojemników w miesiącu
opłaty
[1]

Pojemnik 60 l
Pojemnik 80 l
Pojemnik 110 l

[2]

[3] = [1]x[2]

[4]

[5] = [3]x[4]

Pojemnik 120 l
Pojemnik 140 l
Pojemnik 180 l
Pojemnik 240 l
Pojemnik 360 l
Pojemnik 500 l
Pojemnik 1100 l
Kontener 4 m3
Kontener 5 m3
Kontener 7 m3
Kontener 8 m3
Kontener 9 m3
Kontener 10 m3
Kontener 15 m3
Kontener 30 m3
Prasokontener 5 m3
Prasokontener 7 m3
Prasokontener 8 m3
Prasokontener 10 m3
Prasokontener 12 m3
Prasokontener 16 m3
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (należy wpisać sumę
wszystkich kwot z kolumny [5])

3. Dotyczy nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość o której mowa w pkt 1, a w części
nieruchomość o której mowa w pkt 2.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają
w sposób określony w pkt 1 i 2.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi …………………………………zł
(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 i 2)

4. Dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób:
□ selektywny
Liczba domków letniskowych na
Ryczałtowa roczna stawka opłaty
(złotych/rok)
nieruchomości

□ nieselektywny
Roczna wysokość opłaty
(iloczyn liczby domków i ryczałtowej stawki
opłaty)

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym zeznaniu są prawdziwe.

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
a)
b)

c)

d)
e)

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zmianami).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 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.
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 do Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
Nowa deklaracja – zaznacza się w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, np. zmiany liczby osób, zmiany
liczby i wielkości pojemników lub zmiany nazwiska.
Korekta danych zawartych w deklaracji – zaznacza się w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych w poprzednio
złożonej deklaracji, popełnionych pomyłek, np. błędny adres, nieprawidłowy PESEL, błędnie podana objętość pojemnika lub liczba
osób. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów
komunalnych była świadczona.

Objaśnienia:
a)

b)

Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.
Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. W przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą należy podać numer NIP.
Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na cztery grupy
opisane w części D w punktach 1, 2, 3 i 4:

Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale lub
czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 1 i E.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność publiczna, handlowa, usługowa,
rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np. ogródki działkowe itp.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 2 i E.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi sumę iloczynów liczby pojemników o określonej pojemności odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za te pojemniki.
Punkt 3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale lub
czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność publiczna, handlowa, usługowa lub
rzemieślnicza itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D i E. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy
dokonać poprzez wypełnienie pkt 1 i 2 w części D, a następnie zsumowanie w pkt. 3 naliczonych opłat.
Ponadto zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie właściciele takich nieruchomości są zobowiązani wyposażyć je
w dwa rodzaje pojemników. Pierwszy pojemnik (pojemniki) oznaczony literą „Z” przeznaczone tylko dla odpadów wytworzonych przez
mieszkańców. Drugi pojemnik (pojemniki) oznaczony literami „NZ” przeznaczone na odpady wytworzone w części niezamieszkałej
nieruchomości. Dodatkowo gdy nieruchomość jest użytkowana przez kilku współwłaścicieli (najemców), którzy złożyli odrębne deklaracje
oprócz liter „Z” lub „NZ” w celu identyfikacji pojemnika należy oznaczyć go numerem lokalu lub nazwą firmy (instytucji) dla której
pojemnik jest przeznaczony.
Punkt 4 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne obiekty o podobnym charakterze
np. przyczepy kempingowe, barakowozy itp., lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D pkt 4 i E.
Wyliczenie rocznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby domków lub innych obiektów i rocznej stawki opłaty.
c)

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne Uchwały Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie. Możesz się z nami skontaktować
osobiście lub listownie na adres: ul. 17 Stycznia 90, 4-100 Leszno, elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
W sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi proszę się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kzgrl,pl,
tel.: 65-528-65-65, osobiście lub listownie.
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych na stronie: www.bip.kzgrl.pl zakładka ochrona danych osobowych lub na tablicy
informacyjnej w siedzibie KZGRL.

