Załącznik do Uchwały Nr XX/200/16
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 maja 2016 r.
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna
Zobowiązani do
złożenia deklaracji
Termin składania
deklaracji
Organ właściwy do
złożenia deklaracji

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości w części
zamieszkałych oraz w części niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Legnica
(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość
w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością).
Termin składania deklaracji: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania albo powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych zawartych w deklaracji.
Prezydent Miasta Legnica

Siedziba Urzędu Miasta Legnica, pl. Słowiański 8, 59-220
Data złożenia deklaracji:
Legnica, za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków
__-__-_
komunikacji elektronicznej.
WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Miejsce składania
deklaracji

___

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
Złożenie pierwszej deklaracji
Zmiana danych zawartych w
Korekta deklaracji
poprzedniej deklaracji (nowa deklaracja)
Data powstania obowiązku:
Data powstania zmiany:
Data korekty:

_ _ - _ _ -_ _ _ _

__-__-____

__-__-____

B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
Właściciel nieruchomości
Współwłaściciel nieruchomości
Użytkownik wieczysty nieruchomości
Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie władająca
nieruchomością
Inny podmiot władający nieruchomością
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu, miejsca w
których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)
Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
C.1. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) lub pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej)

C.2. PESEL
C.4. REGON

C.3. Adres poczty

___________
_________

elektronicznej
(nieobowiązkowy)

C.5. NIP

__________

C.7. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
Miejscowość

Legnica

Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr domu)
C.8. Adres zamieszkania lub adres siedziby składającego deklarację
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

C.6. Nr telefonu
(nieobowiązkowy)

C.9. Jeżeli adres do doręczeń jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację, właściciel nieruchomości
obowiązany jest zawiadomić organ podatkowy o adresie, pod którym dokonuje się doręczeń.
D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
D.1. Nieruchomość jest:
zamieszkała

niezamieszkała

w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała

D.2. Sposób zbierania odpadów
Segregacja

Brak segregacji

D.3. Sposób magazynowania odpadów
Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla składającego deklarację
Zasiek śmietnikowy, altana śmietnikowa, plac (np. w przypadku kilku podmiotów korzystających z jednego
boksu, altany, placu)
Adres, lokalizacja zasieku, altany, placu
E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
E.1. Deklaruję, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części C.7. niniejszej deklaracji
zamieszkuje:

….............................................................................
(podać łączną ilość osób zamieszkujących nieruchomość)

E.2. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca
Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny,
stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:

Dla odpadów komunalnych nie zbieranych w sposób selektywny,
stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:

9,70 zł

17,00 zł

E.3. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (kwotę należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
9,70 zł

x

Ilość osób segregujących odpady

17,00 zł

x

Ilość osób niesegregujących
odpadów

……………… osób
……………… osób

=
=

RAZEM STAWKA OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA OSOBY ZAMIESZKUJĄCE NIERUCHOMOŚĆ
F. Deklaracja o minimalnej pojemności pojemników:
F.1. Zabudowa jednorodzinna
Deklaruję następującą ilość
pojemników przeznaczonych do
zbierania niesegregowanych odpadów
komunalnych
(częstotliwość opróżniania raz w
tygodniu)

60 l
120 l
140 l
240 l

Deklaruję następującą ilość
pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów
biodegradowalnych
(częstotliwość opróżniania
raz na dwa tygodnie w okresie od
1.04. do 30.11)

Deklaruję następującą ilość
pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów
surowcowych
(częstotliwość opróżniania raz na
dwa tygodnie)

60 l
120 l
140 l
240 l

60 l
120 l

Deklaruję, że na terenie mojej nieruchomości
będzie prowadzona zbiórka szkła opakowaniowego

140 l
240 l

F.2. Rezygnuję ze zbiórki odpadów biodegradowalnych w pojemniku, z uwagi na przydomowe kompostowanie
odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych.

F.3. Zabudowa wielorodzinna
Deklaruję następującą ilość
pojemników przeznaczonych do
zbierania niesegregowanych
odpadów komunalnych
(częstotliwość opróżniania raz w
tygodniu)

Deklaruję następującą ilość
pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów
surowcowych
(częstotliwość opróżniania raz
na dwa tygodnie)

60 l
120 l
140 l
240 l

60 l
120 l
140 l
240 l

1100 l

1100 l

8000 l

8000 l

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
G.1. Rodzaj prowadzonej działalności:
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
w której:
a) ilość osób wykonujących pracę

………………….......................

osób

b) ilość studentów/uczniów/dzieci (z podziałem na stacjonarne i niestacjonarne)

………………….......................

osób

c) ilość miejsc noclegowych w noclegowniach, internatach, domach akademickich,
bursach, hotelach lub innych placówkach całodobowego pobytu

……………………...................

d) ilość łóżek w szpitalu, domu opieki, hospicjum

..……...................................

sztuk

e) powierzchnia sprzedaży

.……………...........................

m²

f) ilość miejsc konsumpcyjnych (również „ogródki” zlokalizowane na zewnątrz lokalu)

.……………...........................

sztuk

g) ilość ogródków działkowych

………………..........................

działek

h) inne, wymienione w § 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Legnica (podać jakie)

……………………………………….

..….………

sztuk

………………………………………. …..……….
G.2. Ilość pojemników (lub worków) przeznaczona do zbierania odpadów, przy określonej częstotliwości opróżniania (należy wpisać
ilość pojemników lub worków, jaka będzie ustawiona na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja)
Częstotliwość opróżniania w miesiącu
Częstotliwość opróżniania w miesiącu
(4,33; 8,66 wybrać i wpisać właściwą)*
(2,165; 4,33; wybrać i wpisać właściwą)*
Pojemników 60 l

Pojemników 60 l
Deklaruję następującą
ilość pojemników,
kontenerów,
przeznaczonych do
zbierania
niesegregowanych
odpadów
komunalnych

Deklaruję następującą ilość
pojemników, worków
przeznaczonych do zbierania
odpadów surowcowych

Pojemników 120 l
Pojemników 240 l
Pojemników 1100 l

Worków 120 l
Pojemników 120 l
Pojemników 240 l
Pojemników 1100 l

Pojemników 2500 l
Kontenerów 8000 l
Kontenerów 16000 l

Pojemników 2500 l

Kontenerów 3000 l
Inny niż w/w w m³

Inny niż w/w w m³

G.3.Wysokość opłaty za opróżnienie pojemnika o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałej
Na niesegregowane odpady komunalne

Pojemnik 60 l
Pojemnik 120 l

Stawki opłat w przypadku selektywnej zbiórki
odpadów
5,20 zł
10,40 zł

Stawki opłat w przypadku braku
selektywnej zbiórki odpadów
6,96 zł
13,92 zł

Pojemnik 240 l

20,81 zł

27,84 zł

Pojemnik 1100 l

95,37 zł

127,60 zł

Pojemnik 2500 l

216,75 zł

290,00 zł

Kontener 8000 l

693,60 zł

928,00 zł

Kontener 16000 l

1387,20 zł

1856,00 zł

Kontener 34000 l

2947,80 zł

3944,00 zł

Iloczyn objętości pojemnika
m³ x 86,70zł/m³

Iloczyn objętości pojemnika
m³ x 116,00zł/m³

Pojemnik inny niż w/w w m³

Na odpady surowcowe
Stawki opłat w przypadku selektywnej zbiórki odpadów
Pojemnik 60 l

2,60 zł

Worek 120 l

5,20 zł

Pojemnik 120 l

5,20 zł

Pojemnik 240 l

10,40 zł

Pojemnik 1100 l

47,69 zł

Pojemnik 2500 l

108,38 zł
Iloczyn objętości pojemnika
m³ x 43,35 zł/m³

Pojemnik inny niż w/w w m³

G.4. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości niezamieszkałej (kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku)
Niesegregowane odpady komunalne
Stawka opłaty
z pkt. G.3.

Ilość pojemników
z pkt. G.2.

Częstotliwość
Opróżniania

Opłata

Pojemnik 60 l

x

x

=

Pojemnik 120 l

x

x

=

Pojemnik 240 l

x

x

=

Pojemnik 1100 l

x

x

=

Pojemnik 2500 l

x

x

=

Kontener 8000 l

x

x

=

Kontener 16000 l

x

x

=

Kontener 34000 l

x

x

=

Pojemnik inny niż w/w

x

x

=

Odpady surowcowe
Ilość pojemników
z pkt. G.2.

Stawka opłaty
z pkt. G.3.

Częstotliwość
opróżniania

Opłata

Pojemnik 60 l

x

x

=

Worek 120 l

x

x

=

Pojemnik 120 l

x

x

=

Pojemnik 240 l

x

x

=

Pojemnik 1100 l

x

x

=

Pojemnik 2500 l

x

x

=

Pojemnik inny niż w/w

x

x

=

Razem:

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY MIESIĘCZNEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ
ZAMIESZKAŁĄ ORAZ W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁĄ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Wysokość opłaty miesięcznej
Stawka opłaty z pkt. E.3.
Stawka opłaty z pkt. G.4.
(kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku)

+

=

I. OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ
DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYP0CZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
I.3. Stawka opłaty ryczałtowej
Opłata należna
I.1. Rodzaj nieruchomości
I.2. Ilość
(iloczyn pozycji I.2. x I.3.)
Segregacja
Brak segregacji
……… zł
……… zł
Domki letniskowe

………………..

szt.

Inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
szt.
(ogródki działkowe)
……………….
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie przez właściciela
nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Czytelny podpis właściciela nieruchomości bądź osoby reprezentującej właściciela nieruchomości
Data wypełnienia deklaracji:

__-__-____

1……………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………...

J. POUCZENIE
• W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wykazanej w deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).
• Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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 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.
• W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
• Zgodnie z art. 6q ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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.
• W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Legnica zawiadomi 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 w wysokości podanej
w zawiadomieniu.
K. W załączeniu

Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy deklarację podpisuje inna osoba niż właściciel nieruchomości) według wzorów
stanowiących załączniki do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. sprawie wzorów pełnomocnictw
do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2337) lub uchwała powołująca zarząd nieruchomością wspólną.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej
Dowód zapłaty zostanie dołączony nie później niż w ciągu 3 dni
Nie podlega opłacie skarbowej / zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie (należy wskazać poniżej podstawę
prawną).
Jeżeli mocodawca jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, do złożonego
pełnomocnictwa należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt.
Podstawa / stopień pokrewieństwa: _________________________________________________________________
Dane osób tworzących spółkę cywilną, stanowiące załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Informacja o lokalach w budynkach wielolokalowych (tylko Wspólnoty Mieszkaniowe), stanowiąca załącznik nr 2 do
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Objaśnienia: * 4,33 - częstotliwość opróżniania pojemnika raz na tydzień wyliczona jako iloraz 52 tygodnie w roku/12 miesięcy,
* 2,165; 8,66 - częstotliwość opróżniania pojemnika odpowiednio raz na dwa tygodnie; dwa razy w tygodniu.

