POLA DEKLARACJI CZĘŚCI B–H WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna
Składający
Termin składania
Miejsce składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013
poz. 1399, ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.).
Właściciel nieruchomości, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14
dni od dnia nastąpienia zmiany.
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Pierwsza deklaracja1- data powstania obowiązku (dzień – miesiąc – rok)
Nowa deklaracja2- data zaistnienia zmiany (dzień – miesiąc – rok)
Wygaśnięcie obowiązku3 - data wygaśnięcia obowiązku (dzień – miesiąc – rok)
Korekta deklaracji 4– okres, którego dotyczy korekta (dzień – miesiąc – rok)
od

do

B.2. Pisemne uzasadnienie złożenia nowej deklaracji lub wyjaśnienie dotyczące złożenia korekty

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
C.1 Rodzaj składającego deklarację(zaznaczyć właściwe pole):
właściciel
osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
współwłaściciel
inny podmiot władający nieruchomością
użytkownik wieczysty
współużytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Typ składającego deklarację
osoba prawna

(zaznaczyć właściwe pole):

osoba fizyczna

inny (np. nieposiadający osobowości prawnej)

D.2. Nazwisko / pełna nazwa składającego deklarację

Pierwsze imię, drugie imię

Imię ojca

Imię matki
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PESEL4/NIP5

Data urodzenia

Numer telefonu*

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Adres poczty elektronicznej*
D.3. Adres zamieszkania

Nr lokalu

D.4. Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż D.3.)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D.5. Dane dotyczące współwłasności nieruchomości
Rodzaj współwłasności (zaznaczyć właściwe pole oraz wypełnić część D.6. –D.8. ):
1. Współwłasność łączna ułamkowa (małżonkowie, spółki cywilne, jawne, komandytowe)
2. Współwłasność (inni)

3. Ilość współwłaścicieli

D.6. Dane identyfikacyjne współwłaściciela nieruchomości
Nazwisko/pełna nazwa współwłaściciela

Pierwsze imię, drugie imię

Imię ojca

Imię matki

PESEL5/NIP6

Data urodzenia

Numer telefonu*

Liczba udziałów we współwłasności
(nie dotyczy współwłasności łącznej)

Adres poczty elektronicznej*

D.7. Adres zamieszkania /siedziba współwłaściciela
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer lokalu

D.8. Adres współwłaściciela do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż w D.7.)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer lokalu
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

F. OPŁATA
ZA
GOSPODAROWANIE
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 7

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

Z

F.1. Oświadczam/-y, że odpady komunalne na nieruchomości wskazanej w części E. niniejszej
deklaracji są zbierane i odbierane w sposób:
selektywny
nieselektywny (zaznaczyć właściwy kwadrat)
F.2. Oświadczenie dotyczące ilości osób zamieszkujących nieruchomość:
Oświadczam/-y, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. niniejszej deklaracji zamieszkuje:
(należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkujących).
F. 3. Oświadczenie dotyczące Karty Dużej Rodziny 8:
Oświadczam/-y, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. niniejszej deklaracji posiadaczami
Karty Dużej Rodziny jest
osób.
(w przypadku zabudowy jednorodzinnej wypełnić część F.5. , w przypadku zabudowy wielorodzinnej wypełnić część F.4. – F.6. )

F.4. Wyliczenie miesięcznej opłaty:
1.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami9

2.

Liczba mieszkańców

3.

Kwota opłaty (wiersz 1 x wiersz 2)

zł/osobę
0

0.00

zł/miesiąc

słownie złotych:
F.5. Wyliczenie miesięcznej opłaty, w przypadku uprawnienia do częściowego zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami10

2.

Liczba mieszkańców

3.

Kwota opłaty (wiersz 1 x wiersz 2)

zł/osobę
0
0.00

zł/miesiąc

słownie złotych:
F.6. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegającej zapłacie, po
uwzględnieniu zwolnień, o których mowa w części F.3. (suma kwoty wyliczonej w części F.4. wiersz
3 i F.5. wiersz 3:
zł
0.00
słownie złotych:
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G. OPŁATA
ZA
GOSPODAROWANIE
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 7

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

Z

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób:
nieselektywny (zaznaczyć właściwy kwadrat)
selektywny
w następujących pojemnikach na odpady zmieszane (należy wpisać ilość niezbędnych poszczególnych
pojemników oraz częstotliwość opróżniania n-razy w tygodniu (minimum jeden raz w tygodniu):
0,06 m3
0,12 m3
0,24 m3
0,36 m3
0,66 m3
1,1 m3
2,2 m3
5,0 m3

-

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

opróżniany
opróżniany
opróżniany
opróżniany
opróżniany
opróżniany
opróżniany
opróżniany

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

raz(y) w tygodniu
raz(y) w tygodniu
raz(y) w tygodniu
raz(y) w tygodniu
raz(y) w tygodniu
raz(y) w tygodniu
raz(y) w tygodniu
raz(y) w tygodniu

Lp.

Stawka za pojemnik 10

Ilość
pojemników

Częstotliwość
opróżniania

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

Razem kwota opłaty miesięcznej
(suma wierszy w kolumnie 5)

Miesięczna kwota opłaty
(kol. 2 x kol. 3 x kol. 4)
5.

0.00 zł
0.00 zł
0.00 zł

0.00 zł

Słownie złotych:
H. OŚWIADCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ,
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE7
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
Część F.6. + część G. wiersz 4

0.00

zł

słownie złotych:
I. POUCZENIE:
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

J. DATA I PODPIS
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć składającego/osoby reprezentującej składającego11

1.
Data wypełnienia deklaracji

2.
(dzień – miesiąc – rok)
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K. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia:
1 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Ciechanów deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Prezydenta Miasta Ciechanów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. Opłatę za ten miesiąc uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

2

W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców lub zaprzestania powstawania odpadów (np. na skutek zaprzestania
prowadzenia działalności) właściciel nieruchomości ma prawo złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku
uiszczania opłaty. Właściciel nieruchomości wypełnia deklarację w części B-E i J.
3

Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji w przypadku zmiany danych nie będących podstawą do ustalenia
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także
w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub oczywistych omyłek.
Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmujący okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania.

4

Numer PESEL należy podać w przypadku właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi, objętymi rejestrem
PESEL na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, ze zm.),
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatków od towarów i usług.

5

6 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z
dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.).
7 Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wskazana w części F.4. wiersz 3 lub części F.5.
wiersz 3, lub części F.6, lub H., płatna jest – bez wezwania – na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów lub w
kasie Urzędu, w terminach określonych w uchwale Rady Miasta Ciechanów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty.
8

Karta Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 r. poz. 1863, ze zm.)

9 Stawki i opłaty, o których mowa w deklaracji określa uchwała Rady Miasta Ciechanów w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Stawka opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ciechanów w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

10

Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
11

*pola nieobowiązkowe do wypełnienia

