DEKLARACJA D-3
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, na której powstają odpady
komunalne
Podstawa prawna
Podmioty zobowiązane
do złożenia deklaracji
Miejsce składania
deklaracji

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

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (wstawić znak X w odpowiedniej kratce)

□ złożenie pierwszej deklaracji
art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

……..

………….. ……………

dzień

miesiąc

rok

Data powstania obowiązku opłaty

□ zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości opłaty

……..

art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

□ korekta deklaracji

………….. ……………

dzień

od

……..
dzień

art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

miesiąc

rok

Data powstania obowiązku opłaty

do

……..
dzień

………….. ……………
miesiąc

rok

………….. ……………
miesiąc

rok

Data powstania obowiązku lub okres,
którego dotyczy korekta

□ ustanie obowiązku uiszczania opłaty
art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

……..
dzień

………….. ……………
miesiąc

rok

Data ustania obowiązku opłaty

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
a) Ulica
b) Nr domu
c) Nr lokalu

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

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. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
(wstawić znak X w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny)
Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁEJ
E1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

E2.

Wartość określona odrębną uchwałą
E3. Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących na nieruchomości, będących
członkami rodzin wielodzietnych – patrz ostatni punkt pouczenia

………………………….
E4.

Wpisać w komórce E4

………………………….

∗

Wypełnienie rubryki jest nieobowiązkowe
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E5.Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących na nieruchomości,
niebędących członkami rodzin wielodzietnych

E6.

Wpisać w komórce E6
E7. Deklaruję łączną ilość osób zamieszkujących na nieruchomości

………………………….
E8.

Wpisać w komórce E8 sumę pozycji E4 i E6

………………………….

E9. Wysokość opłaty miesięcznej, przed wyliczeniem kwoty zwolnienia

E10.

Wpisać w komórce E10 iloczyn z pozycji E2 i E8

………………………….

E11. Wysokość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wyrażona w procentach

E12.
………………………….

Wysokość zwolnienia określona jest odrębną uchwałą
E13. Wyliczenie kwoty zwolnienia

E14.

Wpisać w komórce E14 iloczyn z pozycji E2, E4, E12

………………………….

E15.Wysokość miesięcznej opłaty, po odliczeniu kwoty zwolnienia

E16.

Od wartości poz. E10 należy odjąć poz. E14 i wpisać w komórce E16

………………………….

F. WYLICZENIE WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
F1. Wielkość
pojemników
na odpady
komunalne

F2. Liczba
pojemników
powstających na
nieruchomości

F3. Stawka opłaty za pojemnik - wartości
określone odrębną uchwałą
a. W przypadku
selektywnej zbiórki

b. W przypadku
braku selektywnej
zbiórki

…................zł

…................zł

…................zł

…................zł

…................zł

…................zł

120 l
240 l
1100 l

F4. Wysokość
miesięcznej opłaty wpisać iloczyn wartości
z kolumny F2 i F3a lub
F3b

F6.

F5. Wysokość miesięcznej opłaty

….……...…… zł
(należy podać kwotę)

Wpisać w komórce F6 sumę wartości z kolumny F4
G. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
G1. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Wpisać w kratce obok sumę pozycji E16 i F6

G2.
…………...…… zł
(należy podać kwotę)

H. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ RODZINY WIELODZIETNE - (wstawić znak X w odpowiedniej
kratce)
Akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku dzieci w wieku
do ukończenia 18 roku życia
Dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie
ukończenia nauki w danej placówce – w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia
Dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku
życia
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I. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

I. 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.
• Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza
lub 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.
• 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca.
•

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016 r. poz. 250 ze zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub
prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,
a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.

•

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i uiszczona zostaje samodzielnie
przez właściciela nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz aktualną uchwałą Rady Miejskiej
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 2016
r. poz. 922) 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 r. 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 r. poz. 250 ze zm.).
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•

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na
utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie
z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
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