Uchwała Nr XXXV / 306 / 2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920) Rada Miasta Ząbki
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklarację, o której mowa w § 1, składa się
z zachowaniem następujących warunków i trybu:
1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w postaci elektronicznej jest zgodny
z wzorem deklaracji w postaci papierowej określonym w formacie elektronicznym XML,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
2) deklaracja jest opatrywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
3) deklaracja jest składana w Urzędzie Miasta Ząbki za pomocą strony internetowej tego
Urzędu, na której udostępniony jest odnośnik do usługi elektronicznego składania
deklaracji.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
§4
Traci moc uchwała Nr XXXI/253/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2012 r. w sprawie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz z 2013 r. poz. 12487).
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załączniki do uchwały Nr XXXV / 306 / 2016
Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016 r.
Załącznik nr 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
prawna
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)
Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Ząbki,
przez których należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
Składający
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
Termin
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
składania
komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć, nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Miejsce
Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki
składania

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DUŻYMI LITERAMI
DEKLARACJA SKŁADANA
PO RAZ PIERWSZY
- ODPOWIEDNIE ZANZNACZYĆ ZNAKIEM

NOWA DEKLARACJA

X

- składana w związku ze zmianą danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty

DANE IDENTYFIKACYJNE
IMIĘ I NAZWISKO, PESEL

lub

NAZWA PEŁNA, NIP

(dotyczy osób fizycznych)

(dotyczy osób prawnych)

TELEFON KONTAKTOWY
(wypełnienie nieobowiązkowe)

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
(wypełnienie nieobowiązkowe)

ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR BUDYNKU
NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

ADRES NIERUCHOMOŚCI
(należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne)
ULICA

ZĄBKI
RODZAJ ZABUDOWY

NR DOMU
NR LOKALU

JEDNORODZINNA
WIELOROODZINNA

- ODPOWIEDNIE ZANZNACZYĆ ZNAKIEM

X

SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW
(odpowiedni zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną możliwość)

 odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny

 odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH,
KTÓRYCH DOTYCZY DEKLARACJA - ..................

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY - ......................... zł
(liczona jako iloczyn liczby gospodarstw domowych,
których dotyczy deklaracja oraz stawki opłaty)
DATA (miesiąc i rok) POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ......................................
Pouczenie:
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599z późn. zm.).
Objaśnienia:
 Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem
zamieszkujących, wspólnie się utrzymujących.
 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 Uprawnienie do skorygowania deklaracji (złożenia nowej deklaracji) ulega zawieszeniu na czas
trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym
postępowaniem lub kontrolą (art. 81b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa – Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).
 Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r.
poz. 186 i 1228) podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu
organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo
nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża
podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze
pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

….......................................................................................
(data i czytelny podpis składającego deklarację)

Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie w deklaracji numer telefonu oraz adres poczty
informacji tekstowych (SMS) dotyczących gospodarki odpadami.

….......................................................................................
(data i czytelny podpis składającego deklarację)

