POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DKLARACJĘ, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2013r. poz. 1399 z późn. zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Miasta Limanowa (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 14 dnia od dnia
nastąpienia zmiany w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła
zmiana.
Miejsce składania: Urząd Miasta Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Burmistrz Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI
data zaistnienia zmiany ______ - ________ - __________
uzasadnienie: ………………………………

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

1 WŁAŚCICEL
2 WSPÓŁWŁAŚCICIEL
3 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
4 WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY
5 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
6 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
7 NAJEMCA, DZIERŻAWCA
8 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (określić jaki np. spadkobierca) …………..

D 1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

OSOBA FIZYCZNA

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJACA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO*

IMIĘ OJCA*

IMIĘ MATKI*

IDENTYFIKATOR REGON / PESEL*

D 2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

KOD POCZTOWY

POCZTA

TELEFON

E-mail

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW

F. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI - zaznaczyć właściwy kwadrat
Sposób odprowadzenia nieczystości ciekłych

SIEĆ KANALIZACJI
SANITARNEJ

ZBIORNIK
BEZODPŁYWOWY

PRZYDOMOWA
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Dostarczenie wody

SIEĆ
WODOCIĄGOWA

WŁASNA
STUDNIA

MIESZANY STUDNIA,
SIEĆ WODOCIĄGOWA

G. OŚWIADCZAM, ŻE: - zaznaczyć właściwy kwadrat
ZBIERAM ODPADY W SPOSÓB SELEKTYWNY
NIE ZBIERAM ODPADÓW W SPOSÓB SELEKTYWNY

H. OBLICZENIE MIESIECZNEJ WYSOKOŚCI OPATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
a. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E.
b. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miasta Limanowa w sprawie
określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 1)
c. Miesięczna kwota opłaty (iloczyn liczby z pozycji a. i stawki wskazanej w
pozycji b.)

….……….

……….. zł/ osobę
………….. zł/miesiąc

Opłatę należy uiszczać bez wezwania w terminach kwartalnych do 15 marca I kwartał, do 15 maja II
kwartał, do 15 września III kwartał, do 15 listopada IV kwartał na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Limanowa

I. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaje załączników) 2)
1. …………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….

J. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 3)

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*
Pouczony /a o odpowiedzialności karnej z art. 56 ustawy Kodeks Karny - skarbowy z dnia 10
września 1999 r., (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765 z późn. zm.), zgodnie z którym „
Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub
płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia
obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na
uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności, albo obu tym karom łącznie; Karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega także
ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w
terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia” - oświadczam,
że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Miejscowość i data

L. ADNOTACJE ORGANU

* niepotrzebne skreślić

Czytelny podpis składającego/osoby reprezentującej
składającego*

Objaśnienia:
1)

2)

3)

W przypadku wyboru selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę
niższą, przy wyborze nieselektywnego zbierania – stawkę wyższą,
Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć:
- pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) w przypadku
reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika wraz z dowodem opłaty
skarbowej – art. 137 §3 ustawy ordynacja podatkowa Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.)
W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy liczbą zamieszkałych, a liczbą osób
zameldowanych na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja, właściciel
nieruchomości w części J zamieszcza informacje o przyczynie rozbieżności dołączając
stosowne udokumentowanie.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Limanowa deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zaistnienia zmian mających
wpływ na wysokość opłaty
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W
takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i
uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty opłaty wskazanej w części
H lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) zgodnego z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz. 1619
późn. zm.)

