DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOśONYCH NA
OBSZARZE M.ST.WARSZAWY, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 391)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych połoŜonych na terenie gminy Warszawa

Miejsce składania deklaracji:
Zarząd Wspólnoty
Nazwa i adres siedziby organu Urząd Miasta st. Warszawy
właściwego do przyjęcia deklaracji
A. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI (naleŜy zaznaczyć właściwy kwadrat)

 pierwsza deklaracja
 zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (naleŜy zaznaczyć właściwy kwadrat)

 właściciel nieruchomości, posiadacz
 współwłaściciel, współposiadacz
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub uŜytkowaniu
 inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (naleŜy zaznaczyć właściwy kwadrat)

 osoba fizyczna
 pozostałe podmioty
Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/ Pełna nazwa (dotyczy pozostałych podmiotów z pkt. B)
1. ……………………………………………………………………………………………………….
…………….……………………………………………………………..…………………………..
PESEL (dotyczy osób fizycznych)/NIP (dotyczy pozostałych podmiotów z pkt. B)
2.
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
GMINA

ULICA

NR BUDYNKU /
MIESZKANIA

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

NR TELEFONU

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
GMINA

ULICA

NR BUDYNKU /
MIESZKANIA

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

NUMER TELEFONU
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E. Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części niniejszej deklaracji zamieszkuje
…………….osób (podać liczbę mieszkańców).
F. Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady komunalne będą
zbierane w sposób selektywny:
TAK

NIE

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób w gospodarstwie domowym:
SKŁADOWANIE
SELEKTYWNE

SKŁADOWANIE
NIESELEKTYWNE

Jednoosobowe:

10,00 zł. / mieś.

12,00 zł. / mieś.

Dwuosobowe:

19,00 zł. / mieś.

23,00 zł. / mieś.

Trzyosobowe:

28,00 zł. / mieś.

34,00 zł. / mieś.

Czteroosobowe i większe:

37,00 zł. / mieś.

45,00 zł. / mieś.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

zł.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, ze jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem
faktycznym.
………………..…………….…. dnia ……….…………..
(miejscowość)

………………………………………
(czytelny podpis)

POUCZENIE
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 2005 r. Nr 229, poz.1954 z
poź. zm.)
Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złoŜyć do Zarządu/Zarządcy Wspólnoty 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 do ustalenia wysokości naleŜnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złoŜyć nową deklarację w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiły zmiany.
Zgodnie z art. 6 o cytowanej ustawy w razie nie złoŜenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent
m.st. Warszawy określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc
pod uwagę uzasadnione szacunki.
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