POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy
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Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
Nr XXI/189/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

2. Nr dokumentu

numer PESEL / NIP / Identyfikator REGON (niepotrzebne skreślić)

1)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nikeruchomosci odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby

Urząd Miejski w Słubicach
ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. pierwsza deklaracja 2)

 2. nowa deklaracja 3)  3. korekta deklaracji 4) ………………………………………………..

Data od której obowiązuje deklaracja (miesiąc – rok) |__|__|-|__|__|__|__|
Przyczyna złożenia deklaracji …………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Właściciel, użytkownik lub posiadacz
 3. Zarząd

 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
 4. Inny (należy podać jaki) ………………………………….

W przypadku gdy współwłaścicieli nieruchomości jest wiecej niż jeden – pozostałe osoby wypełniają załącznik DO-Z2

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy właściciela niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

6. Rodzaj właściciela składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Osoba fizyczna

 2. Osoba prawna

 3. Jednostka organizacyjna

7. Nazwa pełna * / Nazwisko **
8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

Pola 9, 10, 11 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
10. Imię ojca

9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

11. Imię matki

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

18. Nr lokalu

21. Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeśli inny niż wymieniony w części D.2.)
22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Nr domu

29. Miejscowość

30. Kod pocztowy

28. Nr lokalu

31. Poczta
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E.1. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(do wyliczenia opłaty należy przyjąć sumę opłat obliczonych w załączniku/załącznikach
DO-Z1 wskazanych w poz. 37 lub poz. 38

32.

0,00

zł

E.2. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(do wyliczenia opłaty należy przyjąć sumę opłat obliczonych w załączniku/załącznikach
DO-Z1 wskazanych w poz. 87 lub poz. 88

33.

0,00

zł

0,00

zł

E.3. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ŁĄCZNA KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DO ZAPŁATY (suma opłat wskazanych w poz. 32. i 33)

34.

F. Załączniki
35. Ilość załączników
Załącznik DO-Z1

|__|__|

36. Ilość załączników
Załącznik DO-Z2

|__|__|

Oświadczenie o danych pozwalających naliczyć
opłatę w poszczególnych lokalach budynku
wielorodzinnego

37. Ilość oświadczeń

|__|__|

G. KONTAKT
38. Telefon
39. E-mail

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
40. Imię

41. Nazwisko

42. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

43. Podpis (pieczęć) właściciela / osoby reprezentującej właściciela

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

I. ADNOTACJE URZĘDU
44. Uwagi

45. Data (dzień - miesiąc - rok)

46. Podpis przyjmującego formularz

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
•
•

•

1)

2)

3)

4)

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 599).
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co
do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminie
odpowiednio za I kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 lipca, za III kwartał do 15 października i za IV kwartał 31 grudnia. W
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
Objaśnienie
Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej
lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
Identyfikator REGON w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza 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.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku składania korekty deklaracji należy wskazać deklarację do której odnosi się korekta.
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