Załącznik
do uchwały Nr XIII/91/16 Rady Gminy
Żagań
z dnia 19 lutego 2016r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM I OBJAŚNIENIAMI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU FORMULARZA
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Podstawa prawna:
Podmioty,
zobowiązane do
składania deklaracji:
Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 z dnia 2013.11.28 z późn. zm.),
zwana dalej ucpg.
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, w których w części
zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (nieruchomości mieszane)
oraz dla nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza powodująca powstawanie odpadów komunalnych. Przez
właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI –
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nieruchomości lub
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY ŻAGAŃ
Urząd Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
1. Składający deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
na lub osoba posiadająca nieruchomość
w użytkowaniu
nieruchomość w zarządzie
B.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2. Imię (pierwsze i drugie) i nazwisko / Pełna nazwa osoby prawnej
3. Identyfikator podatkowy: PESEL/NIP
4. Nazwa i adres Wspólnoty Mieszkaniowej (należy wypełnić, jeżeli deklarację składa zarządca nieruchomości lub zarząd
wspólnoty)
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
5. Kraj
6. Województwo

7. Powiat

8. Gmina

9. Miejscowość

10. Ulica

11. Nr nieruchomości

12. Nr lokalu

13. Kod pocztowy

14. Poczta

15. Nr telefonu

16. Nr fax *

17. Adres e-mail *
B.3. ADRES DO KORENSPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
składającego deklarację)
18.

C. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA ZŁOŻENIE DEKLARACJI
19. Okoliczność powodująca złożenie deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

20. Data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (należy wpisać datę: dzień-miesiąc-rok; należy
wypełnić, jeżeli w poz. 19 zaznaczono kwadrat 1 i zdarzenie miało miejsce po dniu 31 maja 2013 r.)
__-__-__
21. Data wystąpienia zmiany danych (należy wpisać datę: dzień-miesiąc-rok; należy wypełnić, jeżeli w poz. 19 zaznaczono
kwadrat 2)
__-__-__
D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI DLA, KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
22. Ulica
24. Nr nieruchomości/domu/działki

25. Nr lokalu

23. Miejscowość

27. Poczta

26. Kod pocztowy

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
28. Oświadczam, że odpady na nieruchomości będą zbierane w sposób (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

*wypełnienie pola nie jest wymagane
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F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY
A.
Opłata za
odpady
ILOŚĆ OSÓB
zbierane
selektywnie
29.
Wypełnia
x
właściciel, który
w poz. 28
F.1.1 Dla
zaznaczył
właścicieli
kwadrat nr 1
nieruchomości,
B.
na której
Opłata za
zamieszkują
odpady
ILOŚĆ OSÓB
mieszkańcy
zbierane
nieselektywnie
31.
Wypełnia
x
właściciel, który
w poz. 28
zaznaczył
kwadrat nr 2.

KWOTA OPŁATY
(iloczyn ilości osob
i stawki opłaty)

STAWKA OPŁATY
[ZŁ]

=

30.

9,00
KWOTA OPŁATY
(iloczyn ilości osób
i stawki opłaty)

STAWKA OPLATY
[ZŁ]

=

32.

15,00

A. ILOŚĆ i OBJĘTOŚĆ POJEMNIKÓW NA ODPADY
Ilość pojemników na nieruchomości

Przy selekcji
odpadów

Przy braku
selekcji
odpadów

120 l

15 zł

20 zł

240 l

25 zł

30 zl

1100 l

110 zł 128 zł

6,8 m3

689 zł 789 zł

pojemnik

F.1.1 Dla właścicieli
nieruchomości – lokali
użytkowych, na której nie
zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady

Stawka za pojemnik na
nieruchomości

33. ilość

F. 2. KWOTA OPŁATY
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy
wpisać kwotę opłaty wykazaną w dziale F1 poz. 30 lub 32)

34. KWOTA OPŁATY
(iloczyn ilości
pojemników i stawki
opłaty)

35.

Opłata uiszczana bez wezwania w terminie do 15 dnia miesiąca następującego w miesiącu, którego
opłata dotyczy, przelewem na rachunek bankowy, w kasie Urzędu Gminy Żagań lub inkaso u sołtysa
miejscowości, w której leży nieruchomość wskazana w dziale D.
36. Pisemne uzasadnienie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (wypełnia właściciel, który w dziale
C, poz. 19 zaznaczył kwadrat nr 2)

G. INFORMACJA NA TEMAT KOMPOSTOWNIKA
37. Oświadczam, że na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

38. Objętość kompostownika (jeżeli występuje) [m3]:
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H. INFORMACJA NA TEMAT INSTALACJI SANITARNYCH
39. SPOSÓB PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO INSTALACJI ODPORWADZAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
(zaznaczyć i wypełnić właściwe)
o pojemności
kanalizacyjna

……….. m3

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.
40. Imię
41. Nazwisko
42. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wymienionego w dziale B,
poz. 17 (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

43. Miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

J. ADNOTACJE ORGANU
Data wpływu do organu

44. Czytelny podpis (i pieczęć) składającego deklarację/osoby
reprezentującej składającego deklarację

Podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

Uwagi

POUCZENIE
1)
2)

3)
4)

W przypadku składania deklaracji zerowej na daną nieruchomość wymagany jest dokument potwierdzający
zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innej niż miejsce zameldowania nieruchomości na terenie Gminy
Żagań.
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Żagań określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę ilość zameldowanych osób w nieruchomości oraz stawkę
opłaty za odpady zebrane nieselektywnie
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy Żagań określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
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