Załącznik do Uchwały Nr XXI/116/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2016 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm./ (zwana dalej ucpg).
Właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Jednorożec: na której zamieszkują
mieszkańcy / na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne / która w części
stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne / na której znajduje się domek/i
letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanej jedynie przez część roku.
14 dni od dnia: zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca / powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych / 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 SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.

Zaznaczyć właściwy kwadrat i jeżeli dotyczy uzupełnić datę:

 Pierwsza deklaracja
 Nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany) __ __ – __ __ – __ __ __ __
(DD/MM/RRRR)

 Ustanie obowiązku uiszczania opłaty (data ustania obowiązku) __ __ – __ __ – __ __ __ __
(DD/MM/RRRR)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2.

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 Właściciel nieruchomości
 Współwłaściciel nieruchomości
 Użytkownik wieczysty nieruchomości

 Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

 Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
D. (* dotyczy osoby fizycznej; ** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną)
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3.

Nazwisko* / Nazwa pełna**

4.

Pierwsze imię* / Nazwa skrócona**

Powiat

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
5.

Kraj

6.

Województwo

7.

8.

Gmina

9.

Ulica

10.

Nr domu

14.

Poczta

12.

Miejscowość

13.

Kod pocztowy

D.3. DODATKOWE DANE KONTAKTOWE (pola nieobowiązkowe)
15.

Telefon kontaktowy

16.

Adres e-mail

11.

Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
E. (*** pole wypełnia się tylko w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości)
17.

Nr ewidencyjny działki/ek***

18.

Ulica

19.

Nr domu

21.

Miejscowość

22.

Kod pocztowy

23.

Poczta

20.

Nr lokalu

F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
24.

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

 Nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy (wypełnić dział G.1.)
 Nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (wypełnić dział G.2.)
 Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy a w części
nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (wypełnić
dział G.1., G.2. i G.3.)

 Nieruchomość na której znajduje się domek/i letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku (wypełnić dział G.4.)

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
G.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI LUB CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
G.1. MIESZKAŃCY
25.
26.

Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości lub z części nieruchomości, o której mowa w sekcji E., będą
zbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 selektywny

 nieselektywny

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość,
o której mowa w sekcji E.:

26.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, o której
mowa w sekcji E., objętych zwolnieniem1):

27.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, o której
mowa w sekcji E., którym nie przysługuje zwolnienie:

28.

Stawka opłaty określona w odrębnej uchwale Rady
Gminy Jednorożec:

29.

Miesięczna opłata2):

30.

......................................
......................................
......................................
...................... zł / osobę / m-c
...................................... zł

G.2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI LUB CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
G.1. MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
31.
26.

Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości lub z części nieruchomości, o której mowa w sekcji E., będą
zbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 selektywny

 nieselektywny

Rodzaj pojemnika:

Liczba pojemników:

Stawka opłaty określona w odrębnej
uchwale Rady Gminy Jednorożec:

Pojemnik o pojemności 120 l

32.

33.

...................... zł / pojemnik

......................................
Pojemnik o pojemności 1 100 l

34.

Miesięczna opłata :

36.

35.

......................................
3)

...................... zł / pojemnik

...................................... zł
G.3. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU
G.1. NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W SEKCJI
G.3. G.1., A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W SEKCJI G.2.
37.

Suma miesięcznych opłat z działu G.1. poz. 30. i z działu G.2. poz. 364):
...................................... zł

G.4. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK/I LETNISKOWE LUB INNEJ
G.1. NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
G.4. WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
38.
26.

Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości, o której mowa w sekcji E., będą zbierane w sposób (zaznaczyć
właściwy kwadrat):

 selektywny

 nieselektywny

Liczba domków letniskowych na nieruchomości,
o której mowa w sekcji E.:

39.

Ryczałtowa stawka opłaty określona w odrębnej
uchwale Rady Gminy Jednorożec:

40.

Roczna opłata5):

41.

...................................... szt.
...................... zł / domek letniskowy lub inną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe / rok
...................................... zł

H. PODPIS PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI / OSOBY
UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA DEKLARACJI6)
42.

Imię

43.

Nazwisko

44.

Data

45.

Czytelny podpis

48.

Podpis weryfikującego oraz podpis i pieczęć
zatwierdzającego deklarację

__ __ – __ __ – __ __ __ __
(DD/MM/RRRR)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
46.

Uwagi

47.

Data weryfikacji i zatwierdzenia deklaracji

__ __ – __ __ – __ __ __ __
(DD/MM/RRRR)
Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm./.
Objaśnienia:
1)

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje na trzecie oraz każde kolejne dziecko, w wieku do ukończenia
18. roku życia, będące członkiem rodziny wielodzietnej zamieszkującej na terenie nieruchomości dla której składana jest deklaracja. Warunkiem
uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia jest selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

2)

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości lub części nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
odpowiada iloczynowi wartości działu G.1. poz. 28. i wartości działu G.1. poz. 29.

3)

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości lub części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne odpowiada sumie iloczynu wartości działu G.2. poz. 32. i wartości działu G.2. poz. 33 oraz iloczynu wartości działu
G.2. poz. 34. i wartości działu G.2. poz. 35.

4)

Zgodnie z art. 6j ust. 4 ucpg w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych
na podstawie art. 6j ust. 1 – 3 ucpg dla ww. rodzajów nieruchomości.

5)

Roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku:
-

6)

nieruchomości na której znajduje się 1 domek letniskowy, wykorzystywanej jedynie przez część roku, odpowiada wartości działu G.4. poz. 40.,
nieruchomości na której znajdują się 2 lub więcej domków letniskowych, wykorzystywanej jedynie przez część roku, odpowiada iloczynowi wartości
działu G.4. poz. 39. i wartości działu G.4. poz. 40.,
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, odpowiada wartości działu
G.4. poz. 40.

W przypadku składania deklaracji przez osobę upoważnioną do podpisania deklaracji należy załączyć kopię: pełnomocnictwa wraz z uiszczoną opłatą
skarbową / prawomocnego postanowienia sądu ustanawiającego przedstawiciela ustawowego / uchwały wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu /
umowy w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu zarządu osobie fizycznej lub prawnej / umowy
spółki osobowej itp.

