DEKLARACJA D-4
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach usług
dodatkowych
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.)
Podmioty zobowiązane Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości
do złożenia deklaracji w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Miejsce składania
Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
deklaracji
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynów Łódzki

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI
A. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU OPŁATY ZA USŁUGĘ DODATKOWĄ

W kratce obok, prosimy podać datę wykonania usługi (np.
pobrania worka lub planowanego wstawienia dodatkowego
pojemnika)

……..

………….. ……………

dzień

miesiąc

rok

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje,
dla każdej nieruchomości.

a) Ulica

b) Nr domu

c) Nr lokalu

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C1. Imię i nazwisko lub nazwa składającego deklarację

C2. Adres zamieszkania lub siedziby
a) Ulica

∗

b) Numer domu

c) Numer lokalu

d) Gmina

e) Powiat

f) Województwo

g) Kod pocztowy

h) Poczta

i) Miejscowość

j) Numer telefonu

k) Numer faksu

l) e-mail∗

Wypełnienie rubryki jest nieobowiązkowe
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C3. Adres do korespondencji – wypełnić w przypadku, gdy różni się od adresu zamieszkania lub
siedziby
a) Ulica
b) Numer domu
c) Numer lokalu
d) Kod pocztowy

e) Poczta

f) Miejscowość

C4. Numer PESEL składającego deklarację

C5. Numer identyfikacji podatkowej NIP i REGON – wypełnić tylko w przypadku, gdy
właścicielem jest firma, spółka prawa handlowego, itp.
NIP
REGON

D. WYLICZENIE WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY ZA USŁUGĘ DODATKOWĄ
D1. Rodzaj usługi
D2. Ilość
D3. Cena
D4. Wysokość opłaty
usługi
za usługę – wpisać
iloczyn kolumny D2
i D3
D5. Usługa jednorazowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla
nieruchomości zamieszkałych, w oznakowanych workach obok podstawowego zestawu
pojemników użyczonych w ramach usług podstawowych (tj. jednorazowy odbiór
i zagospodarowanie dodatkowych odpadów)
worek o pojemności 0,12 m3 – (120 l)
- odpady komunalne zmieszane
10,00 zł
(w tym zimny popiół)
D6. Usługa jednorazowego odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji
z terenu nieruchomości (tj. jednorazowy odbiór i zagospodarowanie dodatkowych odpadów
w 0,12 m3 -(120 l) ponadpodstawowych workach na bioodpady, w tym na odpady zielone
i/lub kontenerach na odpady zielone ulegające biodegradacji - jednorazowe podstawienie
i opróżnienie pojemnika)
ponadpodstawowy worek o
pojemności 0,12 m3 – (120 l) – na
10,00 zł
bioodpady, w tym odpady zielone,
ulegające biodegradacji,
za pojemnik o pojemności 5 m3 (5 000 l - kontener) – odpady zielone
785,00 zł
ulegające biodegradacji
za pojemnik o pojemności 10 m3 (10 000 l - kontener) - odpady
1110,00 zł
zielone ulegające biodegradacji
D7. Usługa jednorazowego odbioru i zagospodarowania odpadów typu gruz betonowy,
ceglany, odpadów materiałów ceramicznych stanowiących odpady komunalne z terenu
nieruchomości (tj. jednorazowe podstawienie i opróżnienie pojemnika lub worka)
za pierwszy worek typu big-bag o
100,00 zł
pojemności 1 m3 – (1 000 l)
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za każdy kolejny worek typu big –
bag o pojemności 1m3 – (1 000 l)

300,00 zł

D8. Usługa dodatkowego cyklicznego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych użyczenie dodatkowego pojemnika na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych
obok podstawowego zestawu pojemników użyczonych w ramach świadczenia usług
podstawowych dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
15,00 zł
za każdy
rozpoczęty
miesiąc
wykonania
usługi

za poj. 0,12 m3 – (120 l) – odpady
komunalne zmieszane lub bioodpady
lub papier, tworzywa sztuczne

28,00 zł
za każdy
rozpoczęty
miesiąc
wykonania
usługi

za poj. 0,24 m3 - 240l - odpady
komunalne zmieszane lub bioodpady
lub papier, tworzywa sztuczne

D9. Usługa dodatkowego cyklicznego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wymiana pojemnika na większy na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych
15,00 zł
za każdy
za poj. 0,24 m3 - (240 l) - odpady
rozpoczęty
komunalne zmieszane lub bioodpady
miesiąc
lub papier, tworzywa sztuczne
wykonywania
usługi
D10.

D10. Wysokość opłaty za usługę dodatkową

….……...…… zł
(należy podać kwotę)

Wpisać w komórce D10 sumę wartości z kolumny D4
E. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Data

Czytelny podpis i/lub pieczęć składającego deklarację
lub osoby reprezentującej/ osób reprezentujących

POUCZENIE
• Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego.
•

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i uiszczona zostaje samodzielnie
przez właściciela nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz aktualną uchwałą Rady Miejskiej
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w Konstantynowie Łódzkim ws. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aktualną uchwałę Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim znaleźć można na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim pod adresem
www.bip.konstantynow.pl lub w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2.
•

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2135, ze zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Burmistrz Konstantynowa
Łódzkiego z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2.

•

Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym: ewidencja
deklaracji, ewidencja finansowo-księgowa w zakresie rozliczeń z właścicielami nieruchomości,
prowadzenie postępowań administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania
i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.) oraz weryfikacja prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.

•

Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

•

Obowiązek podania danych wynika z art. 6m ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.).
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