POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, POLA CIEMNE URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XXII/139/16 z dnia 5.09.2016 r.

DEKLARACJA DLA NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH DGO-1
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016, poz. 250)

MIEJSCE SKŁADANIA:
NAZWA ORGANU, KTÓREMU SKŁADANA JEST DEKLARACJA:

URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1
BURMISTRZ LEŻAJSKA

POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku z art. 6n ust. 1 i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.Osoba składająca deklarację ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w deklaracji zgodnie z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego.

I.

II.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
I.1. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane)
1.

Złożenie pierwszej deklaracji

2.

Złożenie kolejnej deklaracji (zmiana danych zawartych w deklaracji poprzedniej)

3.

Korekta deklaracji

Data
złożenia

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (w przypadku, gdy deklarację składa zarząd/zarządca, należy wpisać dane zarządu/zarządcy)
II.1. STATUS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

4.

II.2.

5.

osoba prawna

6.

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA (dotyczy osób prawnych i jedn. org. nieposiadających osob. prawnej)

7.

II.3.

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych i jedn. org. nieposiadających osob. prawnej)

8. PESEL

II.4.

9. NIP

FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane)

10.

właściciel

11.

współwłaściciel

12.

użytkownik wieczysty

13.

najemca, dzierżawca

14.

zarządca

15.

zarząd

16.

inna forma władania nieruchomością …………………………………………………………………………………………………………………………………..

II.5.

ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (dotyczy osób fizycznych) / SIEDZIBA (dotyczy osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

17. kraj

18. województwo

20. gmina

21. ulica

24. miejscowość

25. kod pocztowy

27. adres e-mail

II.6.

19. powiat
22. nr domu 23. nr lokalu

(pełna nazwa)

26. nr telefonu

(dane nieobowiązkowe)

(dane nieobowiązkowe)

ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(należy wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres wskazany w części II.5.)

28. kraj

POLSKA

29. województwo

31. gmina

32. ulica

35. miejscowość

36. kod pocztowy

38. adres e-mail

30. powiat
33. nr domu 34. nr lokalu

(pełna nazwa)

37. nr telefonu

(dane nieobowiązkowe)

(dane nieobowiązkowe)

III. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
III.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI W LEŻAJSKU, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
39. ulica (pełna nazwa)
42. nr działki/działek (wypełnić w przypadku, gdy nie wypełniono poz. 39-41)

40. nr domu

41. nr lokalu

43. opis lokalizacji nieruchomości (wypełnić w przypadku, gdy nie wypełniono poz. 39-41)
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III.2. RODZAJ ŹRÓDŁA WODY (nieruchomość zamieszkała - należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
44.

opomiarowane źródło wody

45.

nieopomiarowane źródło wody (ryczałt)

III.3. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
46.

odpady segregowane

47.

odpady niesegregowane

IV. NALICZANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
IV.1. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (nieruchomość opomiarowana)
50.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona jako iloczyn ilości zużycia wody z
stawki opłaty.

zużycie wody
wynosi:

x

m3

zł/m3

=

0,00

kolejnych miesięcy oraz

zł

stawka opłaty
opłata miesięczna
wynosi:

IV.2.
51.

0,00

zł

0

/

miesięcy

=

zł/miesiąc

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(nieruchomość nieopomiarowana lub nowo zamieszkała)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona jako ryczałt od ilości osób zamieszkujących nieruchomość
nieopomiarowaną lub nowo zamieszkałą.

ilość osób
zamieszkujących
opłata miesięczna
wynosi:

0

x

3

m3

x

m3

0

=

zł/m3

=

m3

0,00

zł/miesiąc

stawka opłaty

V.

OŚWIADCZENIE/A I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ
52.

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z rzeczywistością.

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SKŁADAJĄCEJ I PODPISUJĄCEJ DEKLARACJĘ:

Leżajsk,
VI.

(data)

(podpis)

ADNOTACJE URZĘDOWE

Sprawdzono pod względem formalnym

data ........................................... Podpis .......................................
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Zgodnie z art. 6m Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki.
Naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wskazana w deklaracji płatna jest, bez wezwania, na wskazany
rachunek w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OBJAŚNIENIA
1. Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości na terenie miasta Leżajska, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
3. Właściciele nieruchomości stanowiącej współwłasność składają jedną deklarację dotyczącą danej nieruchomości i ponoszą
wspólną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy dana nieruchomość posiada jedno
opomiarowane źródło wody lub brak jest opomiarowanego źródła wody. W przypadku posiadania oddzielnego opomiarowania
źródeł wody lub gdy posiada równocześnie jedno opomiarowane źródło wody oraz nieopomiarowane źródło wody,
współwłaściciele mogą złożyć oddzielne deklaracje.
4. Podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi roczne zużycie wody na cele socjalno-bytowe w
poprzednim roku kalendarzowym. Od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku podstawę wyliczenia stanowić będzie
zużycie wody od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku. W przypadku gdy nieruchomość była zamieszkała przez okres
krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie zużycie wody
w okresie zamieszkiwania.
5. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację DGO-1 i po 29.02.2016 dokonali opomiarowania wody bezpowrotnie
zużytej mają prawo, w okresie do 30.06.2017 r., do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami na podstawie bieżącego
zużycia wody na cele socjalno-bytowe.
6. W celu skorzystania z prawa o którym mowa w pkt. 5 właściciele nieruchomości składają co dwa miesiące kolejne deklaracje
DGO-1 i przedkładają do wglądu fakturę za dostawę wody i odbiór ścieków z ostatniego okresu rozliczeniowego.
7. Przy składaniu po raz pierwszy kolejnej deklaracji DGO-1 właściciel nieruchomości przedkłada dokument dostawcy wody
potwierdzający montaż urządzenia pomiarowego (podlicznika) do wody bezpowrotnie zużytej.
8. Właściciel nieruchomości, który nie wywiąże się z obowiązku określonego w ust. 6 ma obowiązek wyliczania opłaty zgodnie z
zasadami określonymi w §2 ust.1 uchwały Nr XIV/85/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
9. Dla nieruchomości:
- nowo zamieszkałych,
- w obrębie których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza w ramach jednego opomiarowanego przyłącza sieci
wodociągowej,
- nieposiadająca przyłącza do sieci wodociągowej,
- nieopomiarowanych
opłatę ustala się jako iloczyn przeciętnych norm zużycia wody przez 1 osobę (tj. 3 m3 miesięcznie) oraz ilości osób
zamieszkujących nieruchomość. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (t.j. Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 70).
10. Woda bezpowrotnie zużyta - to woda zużywana na cele inne niż bytowe, np. podlewanie ogrodu, pojenie zwierząt
gospodarskich itp.
11. Zadeklarowany sposób zbierania odpadów podlega kontroli. Sposób i wymagania w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, właściwy organ, w drodze decyzji, naliczy opłatę jak za
zbieranie odpadów zmieszanych.
12. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój nr 6,
tel. 172427333 w.141.
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