Stempel dzienny

D-2

Nr ewidencyjny

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(DOTYCZY TYLKO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM)
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:

Art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1454 ze zm.).

Składający:

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność
lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę
mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Organ, do którego
składa się deklarację

Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.

Miejsce składania

Biuro Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” ul. Czarnieckiego 28,
14-100 Ostróda

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja (na podstawie art.6m ust. 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz.U. z 2018r.,

Data powstania obowiązku opłaty

poz. 1454 ze zm.)
Zaznaczyć, gdy składamy deklarację pierwszy raz

................................................

nowa deklaracja (na podstawie art.6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz.U. z 2018r.,
poz. 1454 ze zm.)
Zaznaczyć, gdy składamy aktualizację deklaracji np. kiedy zachodzi konieczność
zmiany danych, które posłużyły nam do obliczenia wysokości opłaty w poprzedniej
deklaracji

Data powstania obowiązku opłaty

korygująca deklaracja (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 997r.

Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze zm.).
Zaznaczyć, gdy jest to korekta wcześniej złożonej deklaracji.

(miesiąc-rok)

(miesiąc-rok)

.................................................

Okres, którego korekta dotyczy
(miesiąc i rok – miesiąc i rok)

od ................... do ....................

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
B.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
spółdzielnia mieszkaniowa

wspólnota mieszkaniowa

inny podmiot

B.2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (dotyczy osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

............................................................................................................................................................................

PESEL (dotyczy osób fizycznych)

NIP (dotyczy osób prawnych oraz

jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

NUMER TELEFONU Zarządcy nieruchomości

REGON (dotyczy osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

ADRES E-MAIL Zarządcy nieruchomości
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B.3. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (dotyczy osób fizycznych)/ ADRES SIEDZIBY
(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
GMINA
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU/NR LOKALU

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR DZIAŁKI/OBRĘB

B.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeśli jest inny niż podany w części B.3.)
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU/NR LOKALU

KOD POCZTOWY

POCZTA

C. DANE NIERUCHOMOŚCI
C.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR DZIAŁKI/OBRĘB

C.2. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.2.1.
C.2.2.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.1. niniejszej
deklaracji odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny (proszę
zaznaczyć właściwy kwadrat)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.1. niniejszej
deklaracji wytwarzany jest popiół i zgłaszam go do odbioru (proszę zaznaczyć
właściwy kwadrat)

TAK
NIE
TAK
NIE

C.3. DANE DOTYCZĄCE LICZBY MIESZKAŃCÓW W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM
WIELOLOKALOWYM
Liczba mieszkańców
1
.....................................osób

Stawka
2
.........zł

C.4. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Należy wpisać kwotę wyliczoną w części C.3.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.1. niniejszej deklaracji, wysokość
opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi:

opłata zgodna
ze stawką
(iloczyn 1 x 2)
3

.......................

............zł/miesiąc

D. ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową;
2. inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości.
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E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

Nazwisko/Nazwiska (w przypadku reprezentacji wieloosobowej)

Imię/Imiona
Data wypełnienia
miesiąc-rok)

deklaracji

(dzień-

Czytelny podpis/podpisy (pieczęć) właściciela nieruchomości/osoby/osób
reprezentujących właściciela nieruchomości

........................................................................................................

F. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.Dz.U. z 2018r. poz. 1314 ze zm.).
Objaśnienia
1.

Pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2.

Nowa deklaracja - 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. Opłatę 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.

3.

Korygująca deklaracja – składana jest w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji w zakresie np. danych o
właścicielu nieruchomości, danych o nieruchomości. Zgodnie z art. 81 §2 Ordynacji podatkowej skorygowanie deklaracji
następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

4.

Załącznikami do deklaracji w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika jest pełnomocnictwo
wraz z opłatą skarbową lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości.

5.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie, dostępna na stronie www.czystesrodowisko.eu

6.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie określonym odrębną uchwałą Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie, dostępną na stronie
www.czystesrodowisko.eu

7.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki
właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

8.

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację (na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454).
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