Załącznik do uchwały Nr XXIV/295/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Zobowiązany do
złożenia deklaracji

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz, przez których rozumie się
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Miejsce składania

Pola jasne deklaracji należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (odpowiednie zaznaczyć znakiem ×, należy wybrać jedną możliwość)
1.

□ PIERWSZA DEKLARACJA 1) …………………………………………… Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty
□ NOWA DEKLARACJA1), 2) ………………………………………………. Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty w zmienionej wysokości
□ KOREKTA DEKLARACJI 3) Okres, którego korekta dotyczy od …………………..............do …………………..……………………….
B.

DANE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

3)

□

właściciel

□

□

współwłaściciel

□

2.

(odpowiednie zaznaczyć znakiem ×)

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w
zarządzie lub użytkowaniu

□ użytkownik wieczysty

najemca nieruchomości

□ inny podmiot władający nieruchomością
(jaki?)………………………………

3.

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / PEŁNA NAZWA (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej)
4.

5.

PESEL (dotyczy osób objętych rejestrem PESEL)

6.

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

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

7.

8.

9.

GMINA

ULICA

NR DOMU/ NR LOKALU

10.

11.

12.

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

13.

14.

15.

TELEFON KONTAKTOWY (dane nieobowiązkowe)

ADRES E-MAIL (dane nieobowiązkowe)

16.

17.

ADRES KORESPONDENCYJNY ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (jeżeli jest inny niż wskazany powyżej adres zamieszkania)
18.

C.

ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

19.

20.

21.

D. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ (odpowiednie zaznaczyć znakiem ×, należy wybrać jedną możliwość)
22.

□

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM

□

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM WIELORODZINNYM (NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DEKLARACJI)

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA I PRZEKAZYWANIA DO ODBIERANIA ODPADÓW ORAZ OBLICZENIE WYSOKOŚCI
MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (odpowiednie zaznaczyć znakiem x)
23.

□

ODPADY BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

............................................ × ………………………………………………
= …………………………………................zł
5)
(liczba mieszkańców )
(stawka opłaty zgodnie z uchwałą )
(wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□

ODPADY BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY (ZMIESZANY)

............................................ × ………………………………………………
5)
(liczba mieszkańców )
(stawka opłaty zgodnie z uchwałą )

= …………………………………................zł
(wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami)

F. ZAŁĄCZNIKI
24.

□

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ………….. sztuki

□

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ………….. sztuki

G. PODPIS ZOBOWIĄZANEGO(YCH) DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI/PEŁNOMOCNIKA 4)
25.

26.

Imię i nazwisko zobowiązanego(ych) do złożenia deklaracji

Podpis

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………..

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r.
poz. 599, z późn. zm.).
Objaśnienia:
1)
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.
2)
Nową deklarację należy złożyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3)
Korektę deklaracji składa się w celu skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, która została błędnie sporządzona.
4)
Jeżeli właścicieli, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, faktycznie władających
nieruchomością jest więcej niż jeden, pozostałe osoby zobowiązane do złożenia deklaracji wypełniają i dołączają załącznik
nr 1 do deklaracji oraz składają podpis w polu G.
5)
Uchwała Rady Miasta Zgierza w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz.

