POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Nr ID ………………………………………………………….

1. PESEL**/NIP***

3. Data złożenia deklaracji

2. REGON***

............. - .................. - ....................
dzień

miesiąc

rok

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI¹⁾ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych
i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
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 do Biura Związku Celowego Gmin MG-6 nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Organ:
Miejsce składania: Biuro Związku Celowego Gmin MG-6, ul. Warszawska 6, lokal nr 106, 66-400 Gorzów Wlkp.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja²⁾

nowa deklaracja³⁾

korekta deklaracji⁴⁾

data obowiązywania deklaracji ___-___-____ data zaistnienia zmian ___-___-____
B.

data zaistnienia zmian ___ - ___ - ____

OKREŚLENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
5. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel nieruchomości
współwłaściciel
wspólnota mieszkaniowa

spółdzielnia mieszkaniowa

użytkownik wieczysty

inny podmiot ………………………..

jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
6. Podmiot (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

C.

jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

osoba prawna

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
7. Nazwisko*/Nazwa pełna* (* niepotrzebne skreślić)

8. Pierwsze imię, drugie imię
9. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)
10. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

C.1 DANE WSPÓŁMAŁŻONKA OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
12. Pierwsze imię, drugie imię

11. Nazwisko*

13. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)
15. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

14. PESEL**

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
16. Gmina
17. Ulica
18. Numer domu
20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

19. Nr lokalu

22. Poczta

23. Nr geodezyjny działki/działek, obręb (wypełnić w przypadku braku nadania numeru porządkowego nieruchomości) ****
24. Rodzaj zabudowy nieruchomości zamieszkałej (zaznaczyć właściwy kwadrat)
JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA
E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI
25. Oświadczam, że odpady będą zbierane (zaznaczyć właściwy kwadrat)
SELEKTYWNIE

NIESEGREGOWANE
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F. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY * (* niepotrzebne skreślić )
26. Kraj
27. Województwo

28. Powiat

29. Gmina

30. Ulica

31. Nr domu

33. Miejscowość

34. Kod pocztowy

35. Poczta

32. Nr lokalu

G. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania właściciela)
36. Kraj
37. Województwo
38. Powiat
39. Gmina

40. Ulica

41. Nr domu

43. Miejscowość

44. Kod pocztowy

45. Poczta

42. Nr lokalu

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
H.1 NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE ( iloczyn liczby osób zamieszkałych oraz stawki opłaty )
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D deklaracji

46.

Stawka opłaty za mieszkańca

47.

Miesięczna kwota opłaty (należy wpisać iloczyn wartości z pól 46 i 47)

48.

I. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku gdy deklarację składa podmiot inny niż właściciel, współwłaściciel lub

1. wieczysty użytkownik wpisany w księdze wieczystej nieruchomości, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanych wcześniej;

kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu wspólnoty lub kopia aktu notarialnego, w którym powierzono lub ustanowiono zarząd

2. nieruchomością wspólną w sytuacji, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną
3.

własność lokalu, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanych wcześniej;
dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objęta deklaracją, jeżeli zmiana spowodowała wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4. pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową, jeżeli ta opłata jest wymagana;
inne (odpisy aktów stanu cywilnego, potwierdzenie nabycia spadku, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia, akty

5. notarialne poświadczające rozdzielność lub wspólność majątkową, w przypadku spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot - lista nieruchomości objętych
deklaracją).

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
49. Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej ⁵⁾

K. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
1)

2)

3)

4)

5)
6)

Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaące nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością, a w przypadku nieruchomości wielolokalowej, w której ustanowiono odrębną własność lokalu obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej
oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Biura Związku Celowego Gmin MG-6 pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (zaznaczając "pierwsza deklaracja" w polu A.4).
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilosci odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (zaznaczając
"nowa deklaracja" w polu A.4).
W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilosci odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (przykładowo w przypadku zmiany danych osobowych lub danych firmy, adresu zamieszkania lub
korespondencji ) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji (zaznaczając "korekta deklaracji" w polu A.4).
W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz.613 ze zm.),
pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z pola 48, bądź też 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm).

OBJAŚNIENIA

1.
2.
3.
4.

5.

** PESEL - wypełnia tylko podmiot będący osobą fizyczną;
*** NIP/REGON - wypełnia tylko podmiot nie będący osobą fizyczną;
**** dobrowolne - działka geodezyjna.
Nieruchomości na których powstają odpady komunalne, określonych w części D deklaracji, opisano w punkcie H.1.
• H.1 - dotyczy nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne, oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych
nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, E, F, G, H.1, I, J. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej na jednego mieszkańca.
W przypadku zgonu właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej należy dostarczyć do Biura Związku Celowego Gmin MG-6 kopię odpisu aktu zgonu oraz
złożyć nową deklarację, jeżeli nieruchomość jest nadal zamieszkała.
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