Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 324/VII/21/2016
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
Z dnia 29 czerwca 2016 r.

POLA JASNE WYPEŁANIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPAŁNIĆ NA MASZYNIE,
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator numer PESEL/NIP(osoba prawna)

2. Numer deklaracji

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka
organizacyjna i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, na
Składający:
której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. 1)
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Miejsce składania:
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Podstawa prawna:

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna
B. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6 m ustawy
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 2)

Data powstania obowiązku opłaty

□ złożenie deklaracji po raz pierwszy
(na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach)

□ nowa deklaracja

____-_______-________
(dzień, miesiąc, rok)

Data zaistnienia zmiany danych

(na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach)

____-_______-________
(dzień, miesiąc, rok)

□ korekta deklaracji
korekta deklaracji (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn.. zm.)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel

współwłaściciel

 wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia

jednostka organizacyjna/ osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
użytkownik wieczysty

inny podmiot władający nieruchomością
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D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D. 1. Osoba fizyczna
6. Nazwisko

7. Pierwsze imię, drugie imię

8. Nazwisko rodowe***

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

10. Imię ojca***

11. Imię matki***

_____-_____-___________
12. Nr telefonu**

13. Adres e-mail**

D. 2. Pozostałe podmioty
14. Nazwisko/a i imię/ona wspólników/ Nazwa

15. Nr KRS

16. Nr telefonu

17. Adres e-mail

18. Osoby upoważnione lub reprezentujące właścicieli 3)
________________________________________________podstawa umocowania______________________________________
________________________________________________podstawa umocowania______________________________________

D. 3. ADRES NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ SĄ ODBIERANE ODPADY4)
19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

25. Nr lokalu

29. Numer/y działki/działek (wypełnić jeżeli nieruchomość nie ma urzędowo nadanego adresu)

D. 4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z D. 3.
30. Kraj

31. Województwo

32. Powiat

33. Gmina

34. Ulica

35. Nr domu

37. Miejscowość

38. Kod pocztowy

39. Poczta

36. Nr lokalu

Jednocześnie oświadczam, iż odpady będą zbierane i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ selektywny

□ zmieszany

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie
ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

40.
zł/osobę
41.

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3.
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 40. należy pomnożyć przez liczbę wskazaną w
poz. 41)5

42.
zł/miesiąc

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
43. Data

44. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)
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POUCZENIE
na podst. art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 )
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 42 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 599).
H. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia:
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.
2)
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia :
a) Zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
b) Właściciel nieruchomości zobligowany jest do złożenia nowej deklaracji, jeżeli nastąpiła zmiana
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
c) Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej
sporządzeniu.
3)
Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby oraz
podstawę umocowania, tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, aktualny odpis z KRS itp.
4)
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5)
Opłatę z poz. 42 należy uiszczać bez wezwania na wskazany rachunek bankowy Gminy, w terminie do15
dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.
* wypełnienie pola nie jest obowiązkowe.
** wypełniają osoby które posiadają
*** wypełniają osoby nie posiadające numeru PESEL
1)
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