Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 632
Rady Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2017 r.

Nr sprawy

Identyfikator płatnika

GKZ

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości zamieszkałych

(pieczęć wpływu)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289)
oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017 poz. 201, ze zm.)
Składający
Właściciel nieruchomości położonej na terenie Miasta Konina, na której zamieszkują mieszkańcy
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
Termin składania
odpadami komunalnymi do Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
(Pierwsza deklaracja) nieruchomości pierwszego mieszkańca
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (np. ilości mieszkańców, przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w
Termin składania
(Nowa deklaracja) sposób selektywny), właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację do Prezydenta
Miasta Konina w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana
Podstawa prawna

Korekta deklaracji

A.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację korygującą w przypadku zmiany danych
niebędących podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany
nazwiska / nazwy firmy, adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji)

ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
PREZYDENT MIASTA KONINA, PLAC WOLNOŚCI 1, 62500 KONIN

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji

C.

(dzień  miesiąc  rok)

Zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca





(data rozpoczęcia)

Nowa deklaracja (zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty)





(data zmiany)

Deklaracja korygująca





(data korekty)

Ustanie obowiązku uiszczania opłaty





(data ustania obowiązku)

DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
I

TYP PODMIOTU

osoba fizyczna
II

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

RODZAJ PODMIOTU

właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

inny podmiot władający nieruchomością (jaki?)

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
III

DANE IDENTYFIKACYJNE

2. Imię i nazwisko / pełna nazwa

4. NIP B

5. REGON C

7. Kraj

8. Województwo

9. Powiat

10. Gmina

11. Ulica

12. Nr domu

3. PESEL A
6. Imiona rodziców A

IV

ADRES ZAMIESZKANIA

14. Miejscowość

V

15. Kod pocztowy

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli inny niż adres zamieszkania / siedziby)

16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Ulica

21. Nr domu

23. Miejscowość

D.

22. Nr lokalu

24. Kod pocztowy

DODATKOWE INFORMACJE D

25. Nr telefonu

E.

13. Nr lokalu

26. Adres email

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

(w przypadku deklarowania więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich należy wypełnić odrębrną deklarację)

27. Ulica

28. Nr domu / Nr działki E

29. Miejscowość

30. Kod pocztowy
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F.

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Liczba mieszkańców
Odpady komunalne są zbierane
zamieszkujących
Odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób
nieruchomość
i odbierane w sposób selektywny
nieselektywny

31.

32.

33.

12,00 zł
G.

Miesięczna wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
34. Iloczyn poz. 31 i 32 lub 33

20,00 zł

0 zł

PODPIS OSOBY / OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ

35. Imię i nazwisko / Imiona i nazwiska
36. Data wypełnienia deklaracji (dzień  miesiąc  rok)

H.

37. Podpis osoby / osób (pieczęć) uprawnionych lub upoważnionych do złożenia deklaracji

ADNOTACJE URZĘDOWE

38.

I.

INFORMACJE

1.

W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. 2017, poz. 201 ze zm.), wraz z deklaracją składa się pełnomocnictwo. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa
powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w
Koninie lub wpłacić na konto bankowe podane w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: numery kont bankowych). Do
pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
Niniejszą deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1 lub Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego w Koninie, ul Wojska Polskiego 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62500
Konin lub złożyć elektronicznie za pośrednicwem platformy ePUAP.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać: w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie, przelewem na
indywidualne konto bankowe wygenerowane przez Urząd Miejski w Koninie lub w innej formie określonej w art. 60 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017 poz. 201, ze zm.)

2.
3.

J.

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2017, poz. 1201, ze zm.).

K.
A
B
C
D
E

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI

Pole obowiązkowe dla właścicieli nieruchomości  osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Pole obowiązkowe dla właścicieli nieruchomości  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej.
Pole obowiązkowe dla osób prawnych.
Pola nieobowiązkowe.
Dla nieruchomości, które nie mają nadanego numeru porządkowego budynku w polu należy wpisać nr działki.
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