e-Deklaracja

o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Zachęcamy do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi drogą elektroniczną za pośrednictwem
dedykowanej strony internetowej, tzw. Panelu Mieszkańca:
www.czystemiasto.gdansk.pl, zakładka - „złóż deklarację”

e-Deklaracje to:

dostęp do indywidualnego konta
stały podgląd na wszystkie złożone dotychczas deklaracje
wgląd na dokonywane wpłaty
wgląd na aktualny stan konta
możliwość aktualizacji danych osobowych i adresowych

Jak uzyskać dostęp do Panelu Mieszkańca?

1

Wypełnij wniosek o wydanie danych do logowania
do Panelu Mieszkańca

2

Złóż wniosek w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36

3

Otrzymasz login i tymczasowe hasło.
Zmień hasło po pierwszym zalogowaniu do Panelu
Mieszkańca

UWAGA!

Dane do logowania otrzymują właściciele nieruchomości, którzy złożyli
pierwszą deklarację w sposób tradycyjny - w wersji papierowej

Jak poprawnie wypełnić wniosek?

1
2

Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące właściciela nieruchomości,
w przypadku:
właścicieli nieruchomości będących osobami ﬁzycznymi, w tym prowadzącymi
działalność gospodarczą:
numer PESEL/identyﬁkator podatkowy NIP,
adres zamieszkania
osób prawnych oraz innych typów podmiotów (np. spółki osobowe
i kapitałowe, instytucje oświatowe, kościoły, Wspólnoty Mieszkaniowe, ROD-y,
Spółdzielnie Mieszkaniowe)
identyﬁkator podatkowy NIP, a w przypadku jego braku - numer REGON
adres siedziby
nr PESEL osoby umocowanej do reprezentowania niniejszego podmiotu
(imię i nazwisko oraz PESEL osoby dokonującej czynności
składania/podpisania e-deklaracji w imieniu tego podmiotu)

Kto podpisuje wniosek?

1
2
3

Wniosek czytelnie podpisują podatnicy - w przypadku:
osób ﬁzycznych – właściciel nieruchomości
Wspólnot Mieszkaniowych (WM):
„dużych WM” - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, załączając do wniosku
kopię uchwały o wyborze zarządu lub kopię aktu notarialnego
powierzającego zarząd (poświadczone zgodnie z przepisami)
„małych WM” - co najmniej współwłaściciele, których łączny udział
w nieruchomości wspólnej stanowi większość udziałów w tej
nieruchomości
osób prawnych – osoby wskazane do reprezentacji, np. zgodnie z KRS

Wniosek winien zawierać adres korespondencyjny, na który zostanie wysłany indywidualny
kod elektroniczny, w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej wnioskowane dane
zostaną przesłane na wskazany adres e-mail.
W przypadku osób ﬁzycznych i prawnych (za wyjątkiem Wspólnot Mieszkaniowych) wniosek
może być złożony drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, iż adres e-mail nadania wniosku jest
tożsamy z adresem e-mail wskazanym w złożonej wcześniej drogą papierową deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dzięki e-Deklaracji unikniesz:
kolejek przy składaniu deklaracji
błędów rachunkowych i konieczności ich poprawy poprzez deklaracje korygujące
Pamiętaj – deklarację korygującą za okres miniony możesz złożyć jedynie w postaci papierowej

