POLA JASNE WYPEŁNIA: WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA
NIERUCHOMOŚCI LUB PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) dalej zwana ustawą.

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami zamieszkałymi
położonymi na terenie Miasta i Gminy Mrocza.

Miejsce
składania:

Urząd Miasta i Gminy Mrocza; 89-115 Mrocza, ul. Plac 1 Maja 20

A ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA
ul. PLAC 1 MAJA 20,
89-115 MROCZA

B OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):


PIERWSZA DEKLARACJA …...................................
( data powstania obowiązku złożenia deklaracji)





NOWA DEKLARACJA
– ZMIANA DANYCH

….....................................
( data wystąpienia zmiany)

ZMIANA SPOSOBU
ZBIERANIA ODPADÓW


KOREKTA DEKLARACJI1 z dnia …..............................
( Korekta deklaracji polega na poprawieniu błędu, który został popełniony w uprzednio złożonej deklaracji)

C SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ







(zaznaczyć właściwy kwadrat):
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI,
WSPÓŁWŁAŚCIEL NIERUCHOMOŚCI,
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY,
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI,
INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ ............................................

D DANE SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO







OSOBA(Y) FIZYCZNA(E)

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA4 NIERUCHOMOŚCI
1……………………………………………………………………………………………………………………

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TEL2

E-MAIL2

NR LOKALU

NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMIĘ I NAZWISKO WSPÓŁWŁAŚCICELA NIERUCHOMOŚCI
2……………………………………………………………………………………………………………………

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TEL2

E-MAIL2

NR LOKALU

NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W PRZYPADKU, GDY WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEST WIĘCEJ ANIŻELI PÓL W
CZĘŚCI D NINIEJSZEJ DEKLARACJI – POZOSTAŁE OSOBY SKŁADAJĄCE DEKLARACJĘ
WYPEŁNIAJĄ ZAŁĄCZNIK NR 1A DO DEKLARACJI – OBOWIĄZEK WYPEŁNIENIA
ZAŁACZNIKA NR 1A DO DEKLARACJI DOTYCZY RÓWNIEŻ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

NAZWA PEŁNA3
……………………………………………………………………………………………………………
REGON

______________

NIP

______________

ADRES SIEDZIBY
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

GMINA

KOD POCZTOWY

POCZTA

TEL2

E-MAIL2

NR LOKALU

NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY
DEKLARACJA ( miejsce odbioru odpadów komunalnych)
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

F OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam,
że
nieruchomość
wskazana
w
części
E
jest
nieruchomością
jednorodzinną/wielorodzinną4

składającą

się

z

w której/ych zamieszkuje: ……..............................
(liczba osób zamieszkałych)

…...........

lokalu/i

mieszkalnego/ych,

.......…........………….……
(liczba osób zamieszkałych słownie)

Odpady komunalne gromadzone są w sposób:
 selektywny
 nieselektywny
Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości odpady biodegradowalne, w tym odpady
zielone będą podlegały:
 Kompostowaniu na terenie mojej nieruchomości przy użyciu przydomowego
kompostownika o pojemności: ………. m3
 Zbieraniu selektywnemu do wyznaczonych worków - pojemników i odbiorze przez
przedsiębiorcę (firmę wywozową)
G WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Wyliczenie miesięcznej opłaty – wylicza składający deklarację:
…………………………………. X ……………..…..………

= …………………….......……………........... zł

…………………………………. X ………....………………

= ………………………….......………........... zł

…………………………………. X ………....………………

= ………………………….......………........... zł

( liczba osób zamieszkujących)

( stawka opłaty)

( iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ….....…… zł
słownie złotych: ………………………………………………………………………...................

H PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ
.............................

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(czytelny podpis)

(miejscowość i data)

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(czytelny podpis)

I

ADNOTACJE ORGANU

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w nieruchomości, której dotyczy
deklaracja
Ja, …………………............….............................…… właściciel / zarządca nieruchomości /
inna osoba władająca nieruchomością4 o adresie….……………………..…….……….....….,
będąc w pełni świadomy o karalności za składanie informacji niezgodnych z prawdą,
oświadczam, że różnica w stosunku do poprzednio złożonej deklaracji spowodowana jest
( np. różnica w ilości osób, zmiana miejsca zamieszkania itp.): ….........................
…...........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………........…..
………………………………………………………………………………………………........…..
…………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………........…..
….............…………………………………………………………………................………
Podpis składającego oświadczenie

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599).
Instrukcja:
¹ -

właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych
zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych,
omyłkowych itp. Podatnik musi złożyć wraz z deklaracją korygującą jej pisemne uzasadnienie. Gdy tego nie
zrobi, organ podatkowy ma obowiązek wezwać podatnika do udzielenia wyjaśnień (art. 274a ordynacji)
² - podanie danych jest dobrowolne
3
- wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
4
- niepotrzebne skreślić

Objaśnienia:

1

2

3

4

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca ( art. 6m ust. 1 Ustawy) lub 14 dni od
dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
( art. 6m ust. 2 Ustawy). 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.
W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa
lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze
prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

