
UCHWAŁA NR  558/XLVII/2014 
RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 29 października 2014 r. 
 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 6n ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1399 ze zm.), Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne, zwanej dalej „deklaracją”, stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. 

Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały składa się w Urzędzie Miasta Ciechanów, z 

zastrzeżeniem § 3. 

§ 3. 

1. Określa się format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1, w formacie danych 

XML oraz układ informacji i powiązań między nimi, stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

2. Deklaracje, w formacie określonym w ust. 1 muszą być przesyłane z wykorzystaniem 

interfejsu dostępnego poprzez Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej 

ePUAP. 

3. Deklaracje, w formacie określonym w ust. 1 muszą być opatrzone: 

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.), lub 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.). 

§ 4. 

1. Deklaracje przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą 

być znakowane czasem przez wysyłającego. 



2. Fakt doręczenia deklaracji w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez 

automatyczne wygenerowanie urzędowego poświadczenia, które zostanie przekazane 

do nadawcy drogą elektroniczną. 

§ 5. 

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać 

się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich 

zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

§ 6. 

Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie:  

1. do 31 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji, 

2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

3. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 

ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 

w którym nastąpiła zmiana.  

§ 7. 

Traci moc uchwała Nr 341/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013 r. w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.  

§ 9. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2015 r. 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Mariusz Stawicki 
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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 
2013 poz. 1399 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 749 ze zm.). 
 

Składający Właściciel nieruchomości. Przez właścicieli nieruchomości 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 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. 
Termin złożenia pierwszej deklaracji – do dnia 31 marca 2013 r. 
 

Miejsce składania Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów 
 

A. ORGAN, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ 
 

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  
 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

 
C.1 Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
� właściciel                                  � jednostka organizacyjna 
� współwłaściciel                        � osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
� użytkownik wieczysty             � inny podmiot  
� współużytkownik wieczysty 
 
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
D.1. Typ składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
� osoba prawna                                        � osoba fizyczna 
� inny (np. nieposiadający osobowości prawnej)  
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D.2. � Imię i nazwisko     � Nazwa pełna (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 
 
 
 
D.3. IDENTYFIKATOR 
 
PESEL5 NIP6 

 
Kraj 
 

Województwo Powiat Gmina 

Ulica 
 

Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta Numer telefonu* E-mail* 
 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż D.3.) 
 
Kraj Województwo Powiat Gmina 

 
Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta Numer telefonu* E-mail* 

 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta 

 
F. OŚWIADCZENIE DLA WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 
 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 
zamieszkuje:                                         (należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkujących). 
 
Odpady komunalne gromadzone są w sposób: 
� selektywny   � nieselektywny (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
1. Miesięczna stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami7 
 

zł/osobę 

2. Liczba mieszkańców 
  

3. Kwota  opłaty (wiersz 1 x wiersz 2) 
 zł/miesiąc 

 
słownie złotych: 
 
Powyższą opłatę będę uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca, którego 
obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,  gotówką w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub 
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przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów. 
 
G. OŚWIADCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

NIEZAMIESZKAŁYCH 
 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady 
komunalne gromadzone są w sposób � selektywny � nieselektywny (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

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 - szt.  opróżniany  raz(y) w tygodniu 

 0,12 m3 - szt.  opróżniany  raz(y) w tygodniu 

 0,24 m3 - szt.  opróżniany  raz(y) w tygodniu 

 0,36  m3 - szt.  opróżniany  raz(y) w tygodniu 

 0,66 m3 - szt.  opróżniany  raz(y) w tygodniu 

 1,1 m3 - szt.  opróżniany  raz(y) w tygodniu 

 2,2 m3 - szt.  opróżniany  raz(y) w tygodniu 

 5 m3 - szt.  opróżniany  raz(y) w tygodniu 

 
 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

Lp. Stawka za pojemnik 7 Ilość 
pojemników 

Częstotliwość 
opróżniania 

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

1. 2. 3. 4. 5. 
1.     
2.     
3.     

4. Razem kwota opłaty miesięcznej  
(suma wierszy w kolumnie 5)  

 
Słownie złotych: 
 
Powyższą opłatę będę uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca, którego 
obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, gotówką w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów. 
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H. OŚWIADCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W 
CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIE 
ZAMIESZKUJĄ, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
Część F wiersz 3 + część G wiersz 4                                                                                         zł 
słownie złotych:  
 
Powyższą opłatę będę uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca, którego 
obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,  gotówką w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów. 
 
 
 
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ  
IMIĘ NAZWISKO 

 
Data wypełnienia deklaracji 
(dzień – miesiąc – rok)  
 
 

� Podpis (pieczęć) składającego  
� Podpis osoby reprezentującej składającego8 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 

 

J. ADNOTACJE ORGANU 
 

 
 

 
 

 
Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej 
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1015 ze zm.). 
 
Objaśnienia: 
1 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta miasta 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. 
 
2 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. 
 
3 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-D oraz I. 
 
4 Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji w przypadku zmiany danych nie będących podstawa 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 
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omyłek. Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmujący okresy, za które wysokość opłaty wymaga 
skorygowania. 
 
5 Numer PESEL wpisują właściciele będący osobami fizycznymi, objętymi rejestrem PESEL na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.) 
 
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. 11314 ze 
zm.). 
 

7 Stawki i opłaty, o których mowa w deklaracji określa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Miesięczna 
opłata dotyczy opróżniania pojemników z częstotliwością raz w tygodniu. 
 
8 Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o 
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.). 
 
*pola nieobowiązkowe do wypełnienia  



załącznik nr 2 do Uchwały nr ...... 

Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.10.2014r. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!-- Created from PDF via Acrobat SaveAsXML -->

<!-- Mapping Table version: 28-February-2003 -->

<TaggedPDF-doc>

<?xpacket begin='�' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?>

<?xpacket begin="�" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>

<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.4-c005 78.147326, 

2012/08/23-13:03:03  ">

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<rdf:Description rdf:about=""

xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"

xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"

xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/"

xmlns:pdfx="http://ns.adobe.com/pdfx/1.3/"

xmlns:adhocwf="http://ns.adobe.com/AcrobatAdhocWorkflow/1.0/">

<xmp:ModifyDate>2014-10-09T09:51:07+02:00</xmp:ModifyDate>

<xmp:CreateDate>2014-09-18T13:28:04+02:00</xmp:CreateDate>

<xmp:MetadataDate>2014-10-09T09:51:07+02:00</xmp:MetadataDate>

<xmp:CreatorTool>Acrobat PDFMaker 11 dla programu Word</xmp:CreatorTool>

<xmpMM:DocumentID>uuid:b5edfa97-c493-496e-af3e-3d84931d25c0</xmpMM:DocumentID>

<xmpMM:InstanceID>uuid:277a87b5-9be3-4f23-ae64-3ef7757dad36</xmpMM:InstanceID>

<xmpMM:subject>

<rdf:Seq>

<rdf:li>26</rdf:li>

</rdf:Seq>

</xmpMM:subject>

<dc:format>xml</dc:format>

<dc:creator>

<rdf:Seq>

<rdf:li>Urząd Miasta Ciechanów</rdf:li>

</rdf:Seq>

</dc:creator>

<dc:title>

<rdf:Alt>

<rdf:li xml:lang="x-default">Formularz</rdf:li>

</rdf:Alt>

</dc:title>

<pdf:Producer>Adobe PDF Library 11.0</pdf:Producer>

<pdf:Keywords/>

<pdfx:SourceModified>D:20140918064140</pdfx:SourceModified>

<pdfx:Company>UM Ciechanów</pdfx:Company>

<pdfx:Comments/>

<adhocwf:state>1</adhocwf:state>

<adhocwf:version>1.1</adhocwf:version>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

</x:xmpmeta>



<?xpacket end="w"?>

<?xpacket end='r'?>

<Sect>

<Normalny xml:lang="PL">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

</Normalny>

<Table>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Podstawa prawna </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>



<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Składający </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Właściciel nieruchomości. Przez właścicieli nieruchomości rozumie 

się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Termin składania </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">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. </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">Termin złożenia pierwszej deklaracji – do dnia 31 marca 2013 r. 

</Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Miejsce składania </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów 

</Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>

<LBody xml:lang="PL">A. ORGAN, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ </LBody>

</LI>

</Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>



</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>

<LBody xml:lang="PL">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI </LBody>

</LI>

</Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL">B.1.  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> Pierwsza deklaracja1 - data powstania obowiązku (dzień – 

miesiąc – rok)  </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> Nowa deklaracja2 - data zaistnienia zmiany (dzień – miesiąc – 

rok)  </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> Wygaśnięcie obowiązku3 - data wygaśnięcia obowiązku (dzień – 

miesiąc – rok)  </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> Korekta deklaracji 4– okres, którego dotyczy korekta (dzień – 

miesiąc – rok) </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL">od  do  </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>



<LBody xml:lang="PL">C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  </LBody>

</LI>

</Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">C.1 Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

</Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> właściciel  jednostka 

organizacyjna </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> współwłaściciel    osoba posiadająca 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> użytkownik wieczysty  inny podmiot  </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> współużytkownik wieczysty </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>

<LBody xml:lang="PL">D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ </LBody>

</LI>

</Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL">D.1. Typ składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

</Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Normalny xml:lang="PL"> osoba prawna  osoba fizyczna 

</Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> inny (np. nieposiadający osobowości prawnej)  </Normalny>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>



<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL">D.2.  Imię i nazwisko  Nazwa pełna (zaznaczyć właściwy 

kwadrat) </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">D.3. IDENTYFIKATOR </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">PESEL5 </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">NIP6 </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Kraj </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Województwo </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Powiat </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Gmina </Normalny>

</TD>

</TR>



<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Ulica </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Numer domu </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Numer lokalu </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Miejscowość </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Kod pocztowy </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Poczta </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Numer telefonu* </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">E-mail* </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż D.3.) 

</Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Kraj </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Województwo </Normalny>

</TD>



<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Powiat </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Gmina </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Ulica </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Numer domu </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Numer lokalu </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Miejscowość </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Kod pocztowy </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Poczta </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Numer telefonu* </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">E-mail* </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>

<LBody xml:lang="PL">E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </LBody>



</LI>

</Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Ulica </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Numer domu </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Numer lokalu </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Miejscowość </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Kod pocztowy </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Poczta </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>

<LBody xml:lang="PL">F. OŚWIADCZENIE DLA WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH </LBody>

</LI>

</Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E 

niniejszej deklaracji zamieszkuje:  (należy podać 



faktyczną liczbę osób zamieszkujących). </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">Odpady komunalne gromadzone są w sposób: </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> selektywny  nieselektywny (zaznaczyć właściwy kwadrat) </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">Wyliczenie miesięcznej opłaty: </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>

<LBody xml:lang="PL">1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami7 </LBody>

</LI>

</Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">zł/osobę </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>

<LBody xml:lang="PL">2. Liczba mieszkańców </LBody>

</LI>

</Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>

<LBody xml:lang="PL">3. Kwota  opłaty (wiersz 1 x wiersz 2) </LBody>

</LI>

</Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>



<TD>

<Normalny xml:lang="PL">zł/miesiąc </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">słownie złotych: </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">Powyższą opłatę będę uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego 

miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,  gotówką w kasie Urzędu Miasta 

Ciechanów lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów. </Normalny>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>

<LBody xml:lang="PL">G. OŚWIADCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH </LBody>

</LI>

</Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Default xml:lang="PL"> </Default>

<Normalny xml:lang="PL">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E 

niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób  selektywny  nieselektywny 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) </Normalny>

<Default xml:lang="PL">w następujących pojemnikach na odpady zmieszane (należy wpisać ilość 

niezbędnych poszczególnych pojemników oraz częstotliwość opróżniania – n razy w tygodniu – 

(minimum jeden raz w tygodniu): </Default>

<Default xml:lang="PL"> </Default>

<Default>

<TR>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">0,06 m3 </P>

</TD>



<TD>

<P xml:lang="PL">- </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">szt. </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">opróżniany </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">raz(y) w tygodniu </P>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">0,12 m3 </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">- </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">szt. </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">opróżniany </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">raz(y) w tygodniu </P>

</TD>



</TR>

<TR>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">0,24 m3 </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">- </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">szt. </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">opróżniany </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">raz(y) w tygodniu </P>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">0,36  m3 </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">- </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">szt. </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>



<TD>

<P xml:lang="PL">opróżniany </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">raz(y) w tygodniu </P>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">0,66 m3 </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">- </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">szt. </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">opróżniany </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">raz(y) w tygodniu </P>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">1,1 m3 </P>

</TD>

<TD>



<P xml:lang="PL">- </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">szt. </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">opróżniany </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">raz(y) w tygodniu </P>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">2,2 m3 </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">- </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">szt. </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">opróżniany </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">raz(y) w tygodniu </P>

</TD>

</TR>



<TR>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">5 m3 </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">- </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">szt. </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">opróżniany </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL"> </P>

</TD>

<TD>

<P xml:lang="PL">raz(y) w tygodniu </P>

</TD>

</TR>

</Default>

<Default xml:lang="PL"> </Default>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">Wyliczenie miesięcznej opłaty: </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Default xml:lang="PL">Lp. </Default>

</TD>

<TD>

<Default xml:lang="PL">Stawka za pojemnik 7 </Default>

</TD>

<TD>

<Default xml:lang="PL">Ilość pojemników </Default>



</TD>

<TD>

<Default xml:lang="PL">Częstotliwość opróżniania </Default>

</TD>

<TD>

<Default xml:lang="PL">Miesięczna kwota opłaty </Default>

<Default xml:lang="PL">(kol. 2 x kol. 3 x kol. 4) </Default>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Default xml:lang="PL">1. </Default>

</TD>

<TD>

<Default xml:lang="PL">2. </Default>

</TD>

<TD>

<Default xml:lang="PL">3. </Default>

</TD>

<TD>

<Default xml:lang="PL">4. </Default>

</TD>

<TD>

<Default xml:lang="PL">5. </Default>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">1. </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>



<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">2. </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">3. </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">4. </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL">Razem kwota opłaty miesięcznej  </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">(suma wierszy w kolumnie 5) </Normalny>

</TD>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>



</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">Słownie złotych: </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">Powyższą opłatę będę uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego 

miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, gotówką w kasie Urzędu Miasta 

Ciechanów lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów. </Normalny>

<Default xml:lang="PL"> </Default>

<Default xml:lang="PL"> </Default>

<Default xml:lang="PL"> </Default>

<Default xml:lang="PL"> </Default>

<Default xml:lang="PL"> </Default>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>

<LBody xml:lang="PL">H. OŚWIADCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ, A POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE </LBody>

</LI>

</Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL">Wyliczenie miesięcznej opłaty: </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL">Część F wiersz 3 + część G wiersz 

4    zł 

</Akapit-z-listą>

<Normalny xml:lang="PL">słownie złotych:  </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">Powyższą opłatę będę uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego 

miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,  gotówką w kasie Urzędu Miasta 

Ciechanów lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów. </Normalny>



<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>

<LBody xml:lang="PL">I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

</LBody>

</LI>

</Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL">IMIĘ </Akapit-z-listą>

</TD>

<TD>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL">NAZWISKO </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL">Data wypełnienia deklaracji </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL">(dzień – miesiąc – rok)  </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

<TD>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> Podpis (pieczęć) składającego  </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> Podpis osoby reprezentującej składającego8 </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL">(zaznaczyć właściwy kwadrat) </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

</TD>

</TR>



<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą>

<LI>

<LBody xml:lang="PL">J. ADNOTACJE ORGANU </LBody>

</LI>

</Akapit-z-listą>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Akapit-z-listą xml:lang="PL"> </Akapit-z-listą>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

</TD>

</TR>

</Table>

<Normalny xml:lang="PL">Pouczenie: </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty 

wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1015 ze 

zm.). </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">Objaśnienia: </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">1 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta 

miasta 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. </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">2 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. </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">3 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-D oraz 

I. </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">4 Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji w 

przypadku zmiany danych nie będących podstawa 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. </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">5 Numer PESEL wpisują właściciele będący osobami fizycznymi, 

objętymi rejestrem PESEL na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o 

ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.) 

</Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">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. 11314 ze 

zm.). </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">7 Stawki i opłaty, o których mowa w deklaracji określa uchwała w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Miesięczna opłata dotyczy opróżniania 

pojemników z częstotliwością raz w tygodniu. </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">8 Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty 

skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 

r., poz. 1282 ze zm.). </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL"> </Normalny>

<Normalny xml:lang="PL">*pola nieobowiązkowe do wypełnienia  </Normalny>

</Sect>

</TaggedPDF-doc>
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