DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 4342

Data: 2019-04-03 12:14:45

UCHWAŁA NR IV.68.2019
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada Miejska
w Tłuszczu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część
roku, położonych na obszarze Gminy Tłuszcz, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz określa
się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, położonych
na obszarze Gminy Tłuszcz, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz określa się warunki i tryb
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
położonych na terenie Gminy Tłuszcz, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz określa się
warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie
Miejskim w Tłuszczu ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz w terminach wskazanych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 3. 1. Deklaracje o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą złożyć w formie elektronicznej
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
2. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162) lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zgodnie z art. 20a
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
3. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180).
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4. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji wymienionych
w § 1:
1) w ust. 1 określa załącznik nr 4 do uchwały,
2) w ust. 2 określa załącznik nr 5 do uchwały,
3) w ust. 3 określa załącznik nr 6 do uchwały.
§ 4. 1. Traci moc uchwała Nr XXI.312.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Traci moc uchwała Nr XXI.313.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla nieruchomości
niezamieszkałych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu
Krzysztof Gajcy
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV.68.2019
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 27 marca 2019r.

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

1. PESEL

2. NIP

3. REGON

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY LUB ZNAJDUJĄ
SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA
CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
składający: właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Tłuszcz, na których zamieszkują mieszkańcy lub znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE)
5. 

pierwsza deklaracja

(na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

6. Data powstania obowiązku opłaty
(dzień, miesiąc i rok)

7. 

zmiana deklaracji

(na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

8. Data powstania zmiany lub ustania
obowiązku
(dzień, miesiąc i rok)

(na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa)

10. Data od kiedy należy uznać korektę
(dzień, miesiąc i rok)

9. 

korekta deklaracji

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
11. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)
 właściciel
 zarządca nieruchomości wspólnej




współwłaściciel
użytkownik wieczysty



inny podmiot władający nieruchomością

12. Nazwisko/Nazwa podmiotu pełna (Poz.13-16 nie dotyczy osób prawnych)

13. Imię/Imiona

14. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)

16. Imię ojca

15. Imię matki

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
17. Gmina

18. Miejscowość

19. Ulica

Tłuszcz
20. Numer
domu

21. Numer lokalu

22. Kod pocztowy

23. Poczta

05-240

Tłuszcz

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI JEST INNY NIŻ PODANY W CZĘŚCI C.2.)
24. Gmina

25. Miejscowość

26. Ulica
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29. Kod pocztowy

30. Poczta

31. Adres e-mail

32. Telefon

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
33. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C2 odpady gromadzone są w sposób:

selektywny



nieselektywny

34. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.2

35. Wysokość miesięcznej opłaty w zł*:

* Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz
stawki opłaty określonej uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu, podjętej na podstawie art. 6k. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

D.2. OBLICZENIE ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY Z TYTUŁU POSIADANIA KARTY DUŻEJ RODZINY
Właścicielom nieruchomości przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25% miesięcznej stawki
opłaty określonej w niniejszej deklaracji dla nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.).
36.

 Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości wskazanemu w części C1 przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny

Wyliczenie
zwolnienia

37. Liczba osób, którym
przysługuje zwolnienie:

38.Wysokość
miesięcznej opłaty w zł:

39. Wysokość
zwolnienia zł/miesiąc *:

X

25%

=

* Wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 25% miesięcznej opłaty wskazanej w poz. 38.

D.3. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI PO UWZGLĘDNIENIU
ZWOLNIENIA, O KTÓRYM MOWA W CZĘŚCI D.2.
Wyliczenie
opłaty z
uwzględnieniem
zwolnienia

40. Wysokość opłaty
z poz. 35:

41. Wysokość zwolnienia z poz. 39:

-

=

42. Wysokość miesięcznej
opłaty*:

* Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia z tytułu Karty Dużej Rodziny stanowi różnicę
wysokości opłaty i wysokości zwolnienia.

D.4. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Wyliczenie
opłaty

43. Ilość nieruchomości
w szt.

X

44. Ryczałtowa
stawka w zł:

=

45. Wysokość opłaty
w zł*:

*Wysokość ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe stanowi iloczyn ilości nieruchomości z poz. 43 i ryczałtowej stawki opłaty określonej uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu, podjętej
na podstawie art. 6k. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

E. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
46. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

47. Podpis/Podpisy (pieczęć) właściciela nieruchomości/osoby/osób
reprezentujących właściciela nieruchomości
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F. ADNOTACJE ORGANU
48. Uwagi organu

G. POUCZENIE
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej
z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Tłuszcza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
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. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL

2. NIP

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV.68.2019
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 27 marca 2019r.

3. REGON

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z
późn. zm.)
Składający: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy. Przez
właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE)
5. 
pierwsza deklaracja
ustawy z dnia 13 września

(na podstawie art. 6m ust. 1

6. Data powstania obowiązku opłaty
(dzień, miesiąc i rok)

1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach)
7. 
zmiana deklaracji
z dnia 13 września

(na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy 8. Data powstania zmiany lub ustania obowiązku
(dzień, miesiąc i rok)
1996 r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach)
9. 

korekta deklaracji

(na podstawie art. 81 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa)

10. Data od kiedy należy uznać korektę
(dzień, miesiąc i rok)

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
11. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)
 wspólnota mieszkaniowa



12. Nazwisko/Nazwa podmiotu pełna

14. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)

spółdzielnia mieszkaniowa

13. Imię/Imiona

15. Imię matki

16. Imię ojca

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
17. Gmina

18. Miejscowość

19. Ulica

22. Kod pocztowy

23. Poczta

Tłuszcz
20. Numer domu

21. Numer lokalu

05-240

Tłuszcz

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI JEST INNY NIŻ PODANY W CZĘŚCI C.2.)
24. Gmina

25. Miejscowość

26. Ulica
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30. Poczta

Wypełnienie poz. 31 i 32 nie jest obowiązkowe. 31. Adres e-mail
Informacje wpisane w poz. 31 i 32 nie służą do
dokonywania doręczeń przewidzianych w
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa.

32. Telefon

D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
33. Podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są miesięczne stawki określone w obowiązującej
uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właścicielom nieruchomości, przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25%
miesięcznej stawki opłaty określonej w niniejszej deklaracji dla nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.).
Sposób zbiórki odpadów (zaznaczyć X właściwe
pole)

35. Ilość osób
zamieszkujących
samodzielny
lokal mieszkalny

36. Ilość
samodzielnych
lokali
mieszkalnych

37. Miesięczna
stawka opłaty
za jeden lokal
mieszkalny

a

b

c

 selektywnie

34.

Zniżka z tytułu posiadania
Karty Dużej Rodziny (KDR)
38. Ilość
samodzielnych
lokali
mieszkalnych,
którym
przysługuje
zniżka z tytułu
posiadania Karty
Dużej Rodziny
d

 nieselektywnie
40. Miesięczna opłata

39. Wysokość
zniżki z tytułu
posiadania
Karty Dużej
Rodziny

e
[c x d x 25%]

f
[b x c – e]

1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób
7 osób
8 osób
9 osób
10 osób
11 osób i
więcej
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości lub samodzielnych lokali mieszkalnych (suma wierszy z kolumny
40)

41.

E. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
42. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

43. Podpis/Podpisy (pieczęć) właściciela nieruchomości/osoby/osób
reprezentujących właściciela nieruchomości

F. ADNOTACJE ORGANU
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44. Uwagi organu

G. POUCZENIE
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty
wynikającej
z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Tłuszcza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
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. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

strona 3/2
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV.68.2019
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 27 marca 2019r.

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

1. PESEL

2. NIP

3. REGON

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE

Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Tłuszcza
Składający: właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Tłuszcz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Termin: 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 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

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE)
5. 

pierwsza deklaracja

(na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

6. Data powstania obowiązku opłaty
(dzień, miesiąc i rok)

7. 

zmiana deklaracji

(na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

8. Data powstania zmiany lub ustania obowiązku
(dzień, miesiąc i rok)

(na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa)

10. Data od kiedy należy uznać korektę
(dzień, miesiąc i rok)

9. 

korekta deklaracji

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
11. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)
 właściciel
 użytkownik wieczysty




współwłaściciel
inny podmiot władający nieruchomością



zarządca nieruchomości

12. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)
 osoba fizyczna



osoba prawna



jednostka nieposiadająca osobowości prawnej

13. Nazwisko/Nazwa podmiotu pełna (Poz.14-17 nie dotyczy osób prawnych)

14. Imię/Imiona

15. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)

17. Imię matki

16. Imię ojca

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 10 –

Poz. 4342

18. Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację / osoba reprezentująca składającego deklarację (Imię i nazwisko, podstawa
umocowania)/

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Miejscowość

24. Ulica

27. Kod pocztowy

28. Poczta

29. Adres e-mail

30. Telefon

25. Numer domu

26. Numer lokalu

Wypełnienie poz. 29 i 30 nie służą do dokonywania
doręczeń przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa.

C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
31. Gmina

32. Miejscowość

33. Ulica

Tłuszcz
34. Numer domu

35. Numer lokalu

36. Kod pocztowy

37. Poczta

05-240

Tłuszcz

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI JEST INNY NIŻ PODANY W CZĘŚCI C.2.)
38. Kraj

39. Województwo

40. Powiat

41. Gmina

42. Miejscowość

43. Ulica

46. Kod pocztowy

47. Poczta

44. Numer domu

45. Numer lokalu

D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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48.  szkoła lub przedszkole - 10 l (0,01 m3) na każdego ucznia, dziecko i pracownika, jednak

co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3);

 lokal handlowy, magazyn, budynek użyteczności publicznej, biuro, urząd, przychodnia, gabinet
lekarski, lecznica, apteka, zakład rzemieślniczy, usługowy, produkcyjny, itp. w odniesieniu
do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 20 l (0,02m3) na każdego pracownika, jednak
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l (0,11- 0,12 m3);
 lokal gastronomiczny - 20 l (0,02 m3) na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 l (0,11 - 0,12 m3) na lokal;

Rodzaj nieruchomości
niezamieszkałej oraz
minimalny rodzaj pojemnika

 żłobek - 30 l (0,03 m3) na każdego pracownika lub dziecko, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 240 l (0,24 m3);
 hotel, pensjonat, dom opieki – 60 I (0,06m3) na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 240 I (0,24 m3);
 uliczny punktów handlowy i szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik o pojemności - 110 l
(0,11 - 0,12 m3) na każdy punkt;
 pozostałe, niewymienione wcześniej podmioty - w zależności od potrzeb jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 110 l (0,11 - 0,12 m3).

Sposób zbiórki odpadów
(zaznaczyć właściwe pole)

49.

 selektywnie

Łączna liczba osób/miejsc konsumpcyjnych/punktów/łóżek

 nieselektywnie

50.
szt.

51. Określenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
Podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są miesięczne stawki określone w obowiązującej uchwale
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
I. Rodzaj (wielkość)
pojemnika

110-120 l

II. Ilość
pojemników

III. Ilość
odbiorów
wskazanych
pojemników
w miesiącu

IV. Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
zebranymi w sposób
selektywny

V. Stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi zebranymi w
sposób nieselektywny

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

VI. Miesięczna opłata
(iloczyn kolumny II, III i IV
lub II, III i V)

240 l

360 l

1 100 l

VI a. Miesięczna opłata

(w przypadku gdy
pojemnik jest większy
niż 1100 l należy
podać jego wielkość)

……………………….

(iloczyn kolumny I, II, III i IV
lub I, II, III i V)

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty
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Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwot podanych
w kolumnie VI i VI a).

52.
złotych/miesiąc

E. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
53. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

54. Podpis/Podpisy (pieczęć) właściciela nieruchomości/osoby/osób
reprezentujących właściciela nieruchomości

F. ADNOTACJE ORGANU
55. Uwagi organu

G. POUCZENIE
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej
z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.

H. DODATKOWE OBJAŚNIENIA
1.

1. Dla każdej nieruchomości niezamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację.
2. Właściciel ma obowiązek złożyć deklarację w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W

3.
4.
5.

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 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.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy deklarują selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania
zasad selektywnej zbiórki wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Tłuszcz.
Zgodnie z art. 6q ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie
za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
Właściciel deklaracji może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych podanych w pierwotnej deklaracji, jako
podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych, itp.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV.68.2019
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 27 marca 2019r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY LUB ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Nazwa pola
Typ wnioskodawcy

Nr pola

Typ pola
Pole wyboru

Pole wymagane
Tak

PESEL

1

Pole liczbowe

Tak –Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna

NIP

2

Pole liczbowe

Tak

REGON

3

Pole liczbowe

Tak - Jeżeli wypełnia
osoba prawna

Miejsce Złożenia

4

Pole tekstowe

Tak

Cel złożenia deklaracji:
pierwsza deklaracja

5

Pole wyboru

Tak - Jeżeli pierwsza
deklaracja

Data powstania obowiązku
opłaty
Cel złożenia deklaracji:
zmiana deklaracji
Data powstania zmiany

6

Pole data

7

Pole wyboru

8

Pole data

Cel złożenia deklaracji:
korekta deklaracji
Data od kiedy należy uznać
korektę
Podmiot składający

9

Pole wyboru

10

Pole data

11

Pole wyboru

Nazwisko/ Nazwa
podmiotu pełna

12

Pole tekstowe

Tak – Jeżeli zaznaczono
pierwsza deklaracja
Tak – Jeżeli zmiana
deklaracji
Tak – Jeżeli zaznaczono
zmiana deklaracji
Tak- Jeżeli korekta
deklaracji
Tak – Jeżeli zaznaczono
korekta deklaracji
Tak – Należy wybrać
jedno pole
Tak

Imię/Imiona

13

Pole tekstowe

Tak – Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna

Data urodzenia

14

Pole data

Tak – Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna

Imię ojca

15

Pole tekstowe

Imię matki

16

Pole tekstowe

Gmina

17

Pole tekstowe

Tak – Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna
Tak – Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna
Tak

Miejscowość

18

Pole tekstowe

Tak

Ulica

19

Pole tekstowe

Tak

Numer domu

20

Pole liczbowe

Tak

Uwagi
osoba fizyczna lub osoba prawna
(instytucja)
Nr PESEL jeżeli wypełnia osoba
fizyczna, maksymalna ilość
znaków 11
Nr NIP, maksymalna ilość
znaków 10
Nr REGON - Jeżeli wypełnia
osoba prawna, maksymalna ilość
znaków 14
Urząd Miejski w Tłuszczu ul.
Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

Dzień, miesiąc i rok

Dzień, miesiąc i rok

Dzień, miesiąc i rok

Nazwisko – jeżeli osoba fizyczna
Nazwa pełna – jeżeli osoba
prawna
Imię lub imiona wypełniającej
osoby fizyczne (nie dotyczy osób
prawnych)
Dzień, miesiąc, rok (data
urodzenia osoby składającej -nie
dotyczy osób prawnych)
Imię ojca osoby składającej (nie
dotyczy osób prawnych)
Imię matki osoby składającej
(nie dotyczy osób prawnych)
Gmina - adres nieruchomości na
której powstają odpady
komunalne, maksymalna ilość
znaków 25
Miejscowość- adres
nieruchomości na której powstają
odpady komunalne, maksymalna
ilość znaków 25
Nazwa ulicy - adres
nieruchomości na której powstają
odpady komunalne, maksymalna
ilość znaków 25
Nr domu- adres nieruchomości
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na której powstają odpady
komunalne, maksymalna ilość
znaków 8
Nr lokalu - adres nieruchomości
na której powstają odpady
komunalne, maksymalna ilość
znaków 8
Kod pocztowy - adres
nieruchomości na której powstają
odpady komunalne, maksymalna
ilość znaków 6 format XX-XXX
Poczta - adres nieruchomości na
której powstają odpady
komunalne, maksymalna ilość
znaków 25
Gmina – adres do
korespondencji, maksymalna
ilość znaków 25
Miejscowość – adres do
korespondencji, maksymalna
ilość znaków 25

Numer lokalu

21

Pole liczbowe

Nie

Kod Pocztowy

22

Pole liczbowe

Tak

Poczta

23

Pole tekstowe

Tak

Gmina

24

Pole tekstowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Miejscowość

25

Pole tekstowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Ulica

26

Pole tekstowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Ulica - adres do korespondencji,
maksymalna ilość znaków 25

Numer domu

27

Pole liczbowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Numer - adres do
korespondencji, maksymalna
ilość znaków 8

Numer lokalu

28

Pole liczbowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Numer lokalu - adres do
korespondencji, maksymalna
ilość znaków 8

Kod pocztowy

29

Pole liczbowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Kod pocztowy - adres do
korespondencji, maksymalna
ilość znaków 6, format XX-XXX

Poczta

30

Pole tekstowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Poczta - adres do korespondencji,
maksymalna ilość znaków 25

Adres e-mail

31

Pole tekstowe

Nie

Telefon

32

Pole liczbowe

Nie

Oświadczenie o sposobie
zbiórki odpadów
Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość
Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Oświadczenie o
przysługującym zwolnieniu
z tytułu Karty Dużej
Rodziny
Liczba osób, którym
przysługuje zwolnienie z
tytułu KDR
Wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla
posiadających zwolnienia z
tytułu KDR
Wysokość zwolnienia z
miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

33

Pole wyboru

34

Pola liczbowe

Tak – należy wybrać
jedno pole
Tak

Adres e-mail,
maksymalna ilość znaków 25
Telefon, maksymalna ilość
znaków 9
-selektywne,
-nieselektywne
Maksymalna ilość znaków 9

35

Pole liczbowe

Tak

Maksymalna ilość znaków 9

36

Pole wyboru

37

Pola liczbowe

Tak - jeżeli przysługuje
zwolnienie z tytułu
posiadania Karty Dużej
Rodziny
Tak – jeżeli zaznaczono
pole 36

38

Pole liczbowe

Tak – jeżeli zaznaczono
pole 36

Maksymalna ilość znaków 9

39

Pole liczbowe

Tak – jeżeli zaznaczono
pole 36

25% wartości z pola 38

40

Pole liczbowe

Tak – jeżeli zaznaczono
pole 36

Przepisać wartość z poz. 35.
Maksymalna ilość znaków 9

Maksymalna ilość znaków 9
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Wysokość zwolnienia z
opłaty
Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
jeżeli przysługuje
zwolnienie z tytułu KDR
Ilość domków
letniskowych lub innych
nieruchomości
wykorzystywane na cele
rekreacyjnowypoczynkowe jedynie
przez część roku
Wysokość ryczałtowej
opłaty za gospodarowanie
odpadami dla
nieruchomości
wykorzystywanej na cele
rekreacyjnowypoczynkowe jedynie
przez część roku
Wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami
dla nieruchomości
wykorzystywanej na cele
rekreacyjnowypoczynkowe jedynie
przez część roku
Data wypełnienia
deklaracji

Tak jeżeli zaznaczono
pole 36
Tak jeżeli zaznaczono
pole 36

Przepisać wartość z poz. 39.
Maksymalna ilość znaków 9
Różnica wartości pól 40 i 41
Maksymalna ilość znaków 9

41

Pole liczbowe

42

Pole liczbowe

43

Pole liczbowe

Tak – jeżeli posiada
nieruchomości
wykorzystywane na
cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie
przez część roku

Maksymalna ilość znaków 9

44

Pole liczbowe

Tak - jeżeli posiada
nieruchomości
wykorzystywane na
cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie
przez część roku

Maksymalna ilość znaków 9

45

Pole liczbowe

Tak - jeżeli posiada
nieruchomości
wykorzystywane na
cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie
przez część roku

Iloczyn wartości pól 43 i 44
Maksymalna ilość znaków 9

46

Pole liczbowe

Tak

Dzień, miesiąc, rok

Podpis osoby wypełniającej

47

Uwagi organu

48
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV.68.2019
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 27 marca 2019r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ
Nazwa pola
Typ wnioskodawcy

Nr pola

Typ pola
Pole wyboru

Pole wymagane
Tak

PESEL

1

Pole liczbowe

Tak –Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna

NIP

2

Pole liczbowe

Tak

REGON

3

Pole liczbowe

Tak - Jeżeli wypełnia
osoba prawna

Miejsce Złożenia

4

Pole tekstowe

Tak

Cel złożenia deklaracji:
pierwsza deklaracja

5

Pole wyboru

Tak - Jeżeli pierwsza
deklaracja

Data powstania obowiązku
opłaty
Cel złożenia deklaracji:
zmiana deklaracji
Data powstania zmiany

6

Pole data

7

Pole wyboru

8

Pole data

Cel złożenia deklaracji:
korekta deklaracji
Data od kiedy należy uznać
korektę
Podmiot składający

9

Pole wyboru

10

Pole data

11

Pole wyboru

Nazwisko/ Nazwa
podmiotu pełna

12

Pole tekstowe

Tak – Jeżeli zaznaczono
pierwsza deklaracja
Tak – Jeżeli zmiana
deklaracji
Tak – Jeżeli zaznaczono
zmiana deklaracji
Tak- Jeżeli korekta
deklaracji
Tak – Jeżeli zaznaczono
korekta deklaracji
Tak – Należy wybrać
jedno pole
Tak

Imię/Imiona

13

Pole tekstowe

Tak – Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna

Data urodzenia

14

Pole data

Tak – Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna

Imię ojca

15

Pole tekstowe

Imię matki

16

Pole tekstowe

Gmina

17

Pole tekstowe

Tak – Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna
Tak – Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna
Tak

Miejscowość

18

Pole tekstowe

Tak

Ulica

19

Pole tekstowe

Tak

Numer domu

20

Pole liczbowe

Tak

Uwagi
osoba fizyczna lub osoba prawna
(instytucja)
Nr PESEL jeżeli wypełnia osoba
fizyczna, maksymalna ilość
znaków 11
Nr NIP, maksymalna ilość
znaków 10
Nr REGON - Jeżeli wypełnia
osoba prawna, maksymalna ilość
znaków 14
Urząd Miejski w Tłuszczu ul.
Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

Dzień, miesiąc i rok

Dzień, miesiąc i rok

Dzień, miesiąc i rok

Nazwisko – jeżeli osoba fizyczna
Nazwa pełna – jeżeli osoba
prawna
Imię lub imiona wypełniającej
osoby fizyczne (nie dotyczy osób
prawnych)
Dzień, miesiąc, rok (data
urodzenia osoby składającej -nie
dotyczy osób prawnych)
Imię ojca osoby składającej (nie
dotyczy osób prawnych)
Imię matki osoby składającej
(nie dotyczy osób prawnych)
Gmina - adres nieruchomości na
której powstają odpady
komunalne, maksymalna ilość
znaków 25
Miejscowość- adres
nieruchomości na której powstają
odpady komunalne, maksymalna
ilość znaków 25
Nazwa ulicy - adres
nieruchomości na której powstają
odpady komunalne, maksymalna
ilość znaków 25
Nr domu- adres nieruchomości
na której powstają odpady
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komunalne, maksymalna ilość
znaków 8
Nr lokalu - adres nieruchomości
na której powstają odpady
komunalne, maksymalna ilość
znaków 8
Kod pocztowy - adres
nieruchomości na której powstają
odpady komunalne, maksymalna
ilość znaków 6 format XX-XXX
Poczta - adres nieruchomości na
której powstają odpady
komunalne, maksymalna ilość
znaków 25
Gmina – adres do
korespondencji, maksymalna
ilość znaków 25

Numer lokalu

21

Pole liczbowe

Nie

Kod Pocztowy

22

Pole liczbowe

Tak

Poczta

23

Pole tekstowe

Tak

Gmina

24

Pole tekstowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Miejscowość

25

Pole tekstowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Miejscowość – adres do
korespondencji, maksymalna
ilość znaków 25

Ulica

26

Pole tekstowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Ulica - adres do korespondencji,
maksymalna ilość znaków 25

Numer domu

27

Pole liczbowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Numer - adres do
korespondencji, maksymalna
ilość znaków 8

Numer lokalu

28

Pole liczbowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Numer lokalu - adres do
korespondencji, maksymalna
ilość znaków 8

Kod pocztowy

29

Pole liczbowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Kod pocztowy - adres do
korespondencji, maksymalna
ilość znaków 6, format XX-XXX

Poczta

30

Pole tekstowe

Tak - jeżeli adres jest
inny niż w części C2

Poczta - adres do korespondencji,
maksymalna ilość znaków 25

Adres e-mail

31

Pole tekstowe

Nie

Telefon

32

Pole liczbowe

Nie

Adres e-mail,
maksymalna ilość znaków 25
Telefon, maksymalna ilość
znaków 9

Objaśnienia

33

Pole tekstowe

Sposób zbiórki odpadów

34

Pole wyboru

Tak – należy wybrać
jedno pole

-selektywne,
-nieselektywne

Ilość osób zamieszkujących
nieruchomość
Ilość samodzielnych lokali
mieszkalnych
Miesięczna stawka opłaty
za jeden lokal mieszkalny
Ilość samodzielnych lokali
mieszkalnych, którym
przysługuje zwolnienie z
tytułu KDR
Wysokość zwolnienia z
miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
wyliczana dla
poszczególnych lokali
Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

35
36

Pole liczbowe

Tak

Maksymalna ilość znaków 9

37

Pole liczbowe

Tak

Maksymalna ilość znaków 9

38

Pola liczbowe

Tak – jeżeli przysługuje
zwolnienie

Maksymalna ilość znaków 9

39

Pole liczbowe

Tak – jeżeli przysługuje
zwolnienie

Iloczyn pól 37 i 38 oraz wartości
25%

40

Pole liczbowe

Tak
Maksymalna ilość znaków 9

41

Pole liczbowe

Tak

Suma wierszy z kolumny 40
Maksymalna ilość znaków 9
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Data wypełnienia
deklaracji

42

Tak

Podpis osoby wypełniającej

43

Uwagi organu

44

Pole liczbowe
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV.68.2019
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 27 marca 2019r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nazwa pola
PESEL

Nr pola
1

Typ pola
Pole liczbowe

Pole wymagane
Tak –Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna

Uwagi
Nr PESEL jeżeli wypełnia
osoba fizyczna, maksymalna
ilość znaków 11
Nr NIP, maksymalna ilość
znaków 10
Nr REGON - Jeżeli wypełnia
osoba prawna, maksymalna
ilość znaków 14
Urząd Miejski w Tłuszczu ul.
Warszawska 10, 05-240
Tłuszcz

NIP

2

Pole liczbowe

Tak

REGON

3

Pole liczbowe

Tak - Jeżeli wypełnia
osoba prawna

Miejsce Złożenia

4

Pole tekstowe

Tak

Cel złożenia deklaracji:
pierwsza deklaracja
Data powstania obowiązku
opłaty
Cel złożenia deklaracji:
zmiana deklaracji
Data powstania zmiany

5

Pole wyboru

6

Pole data

7

Pole wyboru

8

Pole data

Cel złożenia deklaracji:
korekta deklaracji
Data od kiedy należy uznać
korektę
Podmiot składający

9

Pole wyboru

10

Pole data

11

Pole wyboru

Tak - Jeżeli pierwsza
deklaracja
Tak - Jeżeli zaznaczono
pierwsza deklaracja
Tak – Jeżeli zmiana
deklaracji
Tak – Jeżeli zaznaczono
zmiana deklaracji
Tak- Jeżeli korekta
deklaracji
Tak – Jeżeli zaznaczono
korekta deklaracji
Tak – Należy wybrać
jedno pole

Podmiot składający

12

Pole wyboru

Tak – Należy wybrać
jedno pole

Zaznaczyć właściwe pole

Nazwisko/ Nazwa
podmiotu pełna

13

Pole tekstowe

Tak

Nazwisko – Jeżeli osoba
fizyczna, Nazwa pełna –
Jeżeli osoba prawna

Imię/Imiona

14

Pole tekstowe

Tak – Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna

Imię lub imiona
wypełniającej osoby fizycznej

Data urodzenia

15

Pole data

Tak – Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna

Data urodzenia: dzień,
miesiąc i rok wypełniającej
osoby fizycznej

Imię ojca

16

Pole tekstowe

Tak – Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna

Imię ojca wypełniającej
osoby fizyczne

Imię matki

17

Pole tekstowe

Tak – Jeżeli wypełnia
osoba fizyczna

Imię matki wypełniającej
osoby fizyczne

Osoba upoważniona do
reprezentowania
składającego deklarację

18

Pole tekstowe

Tak

Imię i nazwisko, podstawa
umocowania

Kraj

19

Pole tekstowe

Tak

Kraj

Województwo

20

Pole tekstowe

Tak

Województwo

Powiat

21

Pole tekstowe

Tak

Powiat

Dzień, miesiąc, rok

Dzień, miesiąc, rok

Dzień, miesiąc, rok
Zaznaczyć właściwe pole
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Gmina

22

Pole tekstowe

Tak

Gmina

Miejscowość

23

Pole tekstowe

Tak

Miejscowość

Ulica

24

Pole tekstowe

Tak

Ulica

Numer domu

25

Pole liczbowe

Tak

Numer domu

Numer lokalu

26

Pole liczbowe

Tak

Numer lokalu

Kod pocztowy

27

Pole liczbowe

Tak

Kod pocztowy, maksymalna
ilość znaków 6, format XXXXX

Poczta

28

Pole tekstowe

Tak

Poczta

Adres e-mail

29

Pole tekstowe

Nie

Ilość znaków maksymalnie 25

Telefon

30

Pole liczbowe

Nie

Ilość znaków maksymalnie 9

Gmina

31

Pole tekstowe

Tak

Nazwa gminy – Tłuszcz

Miejscowość

32

Pole tekstowe

Tak

Nazwa miejscowości na
której powstają odpady,
maksymalna ilość znaków 25

Ulica

33

Pole tekstowe

Tak

Ulica

Numer domu

34

Pole liczbowe

Tak

Numer domu

Numer lokalu

35

Pole liczbowe

Tak

Numer lokalu

Kod pocztowy

36

Pole liczbowe

Tak

Kod pocztowy, maksymalna
ilość znaków 6, format XXXXX

Poczta

37

Pole tekstowe

Tak

Poczta

Kraj

38

Pole tekstowe

Tak – wypełnić jeżeli
jest inny niż podany w
polu 19

Adres siedziby/ do
korespondencji

Województwo

39

Pole tekstowe

Tak – wypełnić jeżeli
jest inny niż podany w
polu 20

Powiat

40

Pole tekstowe

Tak – wypełnić jeżeli
jest inny niż podany w
polu 21

Gmina

41

Pole tekstowe

Tak – wypełnić jeżeli
jest inny niż podany w
polu 22

Miejscowość

42

Pole tekstowe

Tak – wypełnić jeżeli
jest inny niż podany w
polu 23

Ulica

43

Pole tekstowe

Tak – wypełnić jeżeli
jest inny niż podany w
polu 24

Numer domu

44

Pole liczbowe

Tak – wypełnić jeżeli
jest inny niż podany w
polu 25

Numer lokalu

45

Pole liczbowe

Tak – wypełnić jeżeli
jest inny niż podany w
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polu 26

Kod pocztowy

46

Pole liczbowe

Tak – wypełnić jeżeli
jest inny niż podany w
polu 27

Kod pocztowy, maksymalna
ilość znaków 6, format XXXXX

Poczta

47

Pole tekstowe

Tak – wypełnić jeżeli
jest inny niż podany w
polu 28

Rodzaj nieruchomości
niezamieszkałej oraz
minimalny rodzaj
pojemnika

48

Pole wyboru

Tak

Zaznaczyć właściwe pole

Sposób zbiórki odpadów

49

Pole wyboru

Tak - należy wybrać

- selektywne
- nieselektywne

Łączna liczba osób/miejsc
konsumpcyjnych/punktów

50

Pole liczbowe

Tak

Ilość znaków maksymalnie 9

Określenie miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami

51

Pole liczbowe

Tak

Ilość znaków maksymalnie 9
w każdym polu. Należy
wypełnić wszystkie pola w
wierszu, w którym wskazano
ilość pojemników.

Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami

52

Pole liczbowe

Tak

Ilość znaków maksymalnie 9
Suma kwot podanych w
kolumnach Vi i VIa

Data wypełnienia deklaracji

53

Pole data

Tak

Podpis/podpisy (pieczęć)
właściciela
nieruchomości/osoby/osób
reprezentujących
właściciela nieruchomości

54

Uwagi organu

55

Pole tekstowe

Nie

