
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/383/2018
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1289 ze zm.).

SKŁADAJĄCY 
DEKLARACJĘ:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

TERMIN SKŁADANIA 
DEKLARACJI:

14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub pierwszego 
powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości oraz w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

MIEJSCE SKŁADANIA 
DEKLARACJI: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski.

CZĘŚĆ A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE.

A.1.1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję):

 osoba fizyczna  osoba prawna

 spółka nie mająca osobowości prawnej  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
A.1.2. Rodzaj własności, posiadania nieruchomości (zaznaczyć właściwą pozycję):

 właściciel  współwłaściciel

 posiadacz samoistny  współposiadacz samoistny

 użytkownik wieczysty  współużytkownik wieczysty

 posiadacz  zarządca  administrator

A.1.3. Nazwisko i imię, nr PESEL lub pełna nazwa podmiotu i nr REGON:

A.1.4. Lokalizacja nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (adres):

A.2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY.

A.2.1. Kraj: A.2.2. Województwo: A.2.3. Powiat:

A.2.4. Gmina: A.2.5. Ulica: A.2.6. Nr domu / nr lokalu:

A.2.7. Miejscowość: A.2.8. Kod pocztowy: A.2.9. Poczta:

CZĘŚĆ B. OKOLICZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI.

B.1. ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ POZYCJĘ

 1. pierwsza deklaracja  2. kolejna deklaracja

B.2. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA KOLEJNEJ DEKLARACJI (wypełnić w przypadku zaznaczenia poz. nr 2)



CZĘŚĆ C. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI.

C.1. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwą pozycję):

 zmieszany  selektywny

CZĘŚĆ D. USTALENIE CZYNNIKÓW OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

1. Wyszczególnienie 2. Czynnik opłaty 3. Stawka opłaty 4. Kwota opłaty
(kol. 2 x kol. 3)

D.1. Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość.

 

  os.    zł   zł

CZĘŚĆ E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO.

Imię Nazwisko Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

CZĘŚĆ F. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmujący deklarację).

F.1. Uwagi

F.2. Data i podpis osoby przyjmującej deklarację

POUCZENIE:
1. Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę do wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  z przepisami  ustawy  z dnia  17  czerwca  

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  Burmistrza  Miasta  Tomaszów  Lubelski  deklarację  o  wysokości  opłaty 

za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego 
mieszkańca  oraz  w  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

3. Stawki opłaty za gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz częstotliwość ich uiszczania regulują odrębne uchwały Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski.

4. Nie złożenie niniejszej deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w niniejszej  
deklaracji skutkowało będzie wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - zgodnie z art. 6o Ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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