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                          Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI-452/2017  

 Rady Miejskiej w Lęborku  z dnia 20.10.2017 r. 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII-66/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.04.2015 r. 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM KOLOREM 

DOK-3 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289)  

Składający:             Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości  

                               i porządku w gminach. 

Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości pierwszych odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany  

                               danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej  

                               nieruchomości. Termin złożenia pierwszej deklaracji –       do dnia 30 kwietnia 2016 r. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

1. URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU 

   84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

      pierwsza deklaracja   __ -__ -_____ (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty) 

 

      korekta deklaracji     __ -__ -_____ (za okres od) 

 

 zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty    __ -__ -_____ ( data zmiany) 

    

3. Uzasadnienie korekty / zmiany 

 

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

 

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

 

 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

    Właściciel nieruchomości         Współwłaściciel   nieruchomości        Najemca, dzierżawca 

 

    Użytkownik                               Zarząd / Zarządca nieruchomości wspólnej 

 

     Inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) ………………………………….. 
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D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 1 

5. Nazwisko i imię / Nazwa pełna 

 

6. Nazwa skrócona 
 

7. Nr KRS / REGON / PESEL 

8. Nr telefonu 

 

9. Adres e-mail 

10. Kraj 

 

11. Województwo 

 

12. Powiat 

13. Gmina 

 

14. Ulica 15. Nr domu       16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 

 

18. Kod pocztowy 19.  Poczta 

 

20. Nazwisko i imię / Nazwa pełna (dotyczy  drugiego współwłaściciela) 

 

21. Nazwa skrócona 
 

22. Nr KRS / REGON / PESEL 

23. Nr telefonu 

 

24. Adres e-mail 

25. Kraj 

 

26. Województwo 

 

27. Powiat 

28. Gmina 

 

29. Ulica 30. Nr dom        31. Nr lokalu 

32. Miejscowość 

 

33. Kod pocztowy 34.  Poczta 

          w przypadku występowania większej liczby współwłaścicieli wypełnić załącznik DOK-2 

 

35. Osoby upoważnione do reprezentowania2: 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………… podstawa umocowania …………………………... 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………… podstawa umocowania …………………………... 

       Sposób reprezentacji 3: ………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

D1. ADRES NIERUCHOMOŚCI W GMINIE MIASTO LĘBORK, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST 

DEKLARACJA4 

36. Ulica 

 

37. Nr domu / lokalu             

 

D2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż nieruchomości wskazany w D1 

38. Kraj 

 

39. Województwo 40. Powiat 

41. Gmina 

 

42. Ulica 43. Nr domu / lokalu 

44. Miejscowość 

 

45. Kod pocztowy 46. Poczta 
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E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

47. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości wykazanej w sekcji D zbierane będą w sposób5: 

                        selektywny                                               nieselektywny  

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

48. Prowadzę następujący rodzaj działalności6: 

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

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

       w ramach której: 

       - jest zatrudnionych pracowników ……………………………………………………………………………………………… 

       oraz 

       - w szkołach (wszelkiego typu), przedszkolach i żłobkach przebywa uczniów/dzieci ……………………………………….. 

       - lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych (także w ogródkach) ……………………………………………… 

       - lokal handlowy ma powierzchnię ……………………………………………………………………………………………… 

       - lokal handlowy z artykułami produkcji rolnej ma powierzchnię …………………………………………………………… 

       - w szpitalu, domu opieki, internacie, hotelu, pensjonacie i innym o podobnej funkcji znajduje się łóżek ……………….. 

       - inne ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

49. Miesięczna ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / zmieszanych wynosi7[l] : 

       ………………………… / ……………………………… 

50. Wyliczenie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Pojemność 

pojemników8 na 

odpady zmieszane 

lub pozostałe po 

segregacji [l] 

Deklarowana 

ilość 

pojemników8 na 

nieruchomości 

[s t.] 

Częstotliwość 

odbioru 

pojemników8 w 

miesiącu 

Liczba 

odebranych 

pojemników8 w 

miesiącu 

Stawka opłaty za 

pojemnik8 przy 

zbieraniu w 

sposób 

selektywny 

Stawka opłaty za 

pojemnik8 przy 

zbieraniu w 

sposób 

nieselektywny 

Wysokość 

miesięcznej 

opłaty za 

pojemniki8 

A   C D E F G = D x (E lub F) 

30 51. 52. 53.   54. 

60 55. 56. 57.   58. 

80 59. 60. 61.   62. 

110 63. 64. 65.   66. 

120 67. 68. 69.   70. 

240 71. 72. 73.   74. 

360 75. 76. 77.   78. 

550 79. 80. 81.   82. 

660 83. 84. 85.   86. 

770 87. 88  89.   90. 

1 100 91 92. 93.   94. 

5 000 (KP-5) 95. 96. 97   98. 

7 000 (KP-7) 99. 100. 101.   102. 

10 000 (KP-10) 103. 104. 105.   106. 

prasokontenery  

5 000 (PK-5) 

107. 108. 109.   110. 

prasokontenery 

10 000 (PK-10) 

111. 112. 113.   114. 

prasokontenery 

powyżej 10 000 

115. 116. 117.   118. 

UWAGI: (zapotrzebowanie na worki/pojemniki do selektywnej zbiórki) 

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

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

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

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Miesięczna kwota opłaty 

(należy zsumować pozycje z kolumny G – poz. 54-118) 

119. 

…………………..zł/miesiąc 

 

H. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW (MGO) 

Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla składającego deklarację  

Pojemniki wspólne w wiacie śmietnikowej  

 

Adres/lokalizacja wiaty śmietnikowej9 

120. 

 

 
 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

121. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

122. imię 123.  nazwisko 

 

124. miejscowość i data 125. czytelny podpis osoby wymienionej w poz. 5 (lub 35)                

(z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

 

 

126. imię 127.  nazwisko 

128. miejscowość i data 129. czytelny podpis osoby wymienionej w poz.  20 (lub 35)           

(z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej 

 

 

 
  

 

POUCZENIE 

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 109 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201) 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od powstania na nieruchomości niezamieszkałej pierwszych odpadów. W 

przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi burmistrz miasta 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 za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane lub uzasadnione szacunki. 

  

Załączniki: 

1) w przypadku występowania w przedmiotowej sprawie przez pełnomocnika – dokument stwierdzający udzielenie 

pełnomocnictwa albo jego odpis, wypis lub kopię, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, 

2) w przypadku występowania większej niż ujęta w deklaracji ilości współwłaścicieli – informacja o współwłaścicielach – 

wypełniony druk DOK-2 
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J.  ADNOTACJE ORGANU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

1 - W przypadku składania deklaracji przez osoby fizyczne – podać nazwisko i imię oraz adres zamieszkania osób prowadzących 

działalność; 

  - W przypadku składania deklaracji przez wspólników spółki cywilnej podać nazwiska i imiona oraz adresy zamieszkania 

wszystkich wspólników. 

2 Należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę 

umocowania, tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. 

3 Należy wpisać, czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 

4 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

5 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.  W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych wraz z 

zaległymi odsetkami. 

6 Należy dokładnie opisać prowadzoną działalność oraz podać jej pełną nazwę. 

7 Ilość wytwarzanych odpadów należy wyliczyć biorąc pod uwagę normatywy określone odrębną uchwałą. Normatyw stanowi 

wskazówkę przy obliczeniu miesięcznej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Należy podać zarówno łączną ilość 

wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość odpadów zmieszanych bądź pozostałych po segregacji (w przypadku 

zadeklarowania nieselektywnej zbiórki łączna ilość wytwarzanych odpadów komunalnych równa jest ilości odpadów 

zmieszanych). 

8 Pod pojęciem „pojemników” rozumieć należy również worki o określonej pojemności, które będą wrzucane do odpowiednich 

pojemników, spełniających wymogi Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork. 

 9 W przypadku korzystania z pojemników wspólnie z innymi nieruchomościami, należy dokładnie określić lokalizację wiaty 

śmietnikowej lub miejsca gromadzenia odpadów oraz wskazać nieruchomości korzystające ze wspólnych pojemników. 

 


