DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GODSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna

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

Składający
Termin składania

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia, w
którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY PIĄTNICA
UL. STAWISKOWSKA 53, 18-421 PIĄTNICA PODUCHOWNA
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
zmiana danych
zawartych w deklaracji

(dzień-miesiąc-rok)

korekta deklaracji

(dzień-miesiąc-rok)

(dzień-miesiąc-rok)

Przyczyna złożenia deklaracji:
Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka:

Przyjazd mieszkańca z zagranicy:

Przyjazd - zamieszkanie mieszkańca z innej gminy:

Wyjazd mieszkańca do innej gminy:

Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości:
Inny (podać jaki):

C.

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

C.1

Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

Zarządca nieruchomości

Posiadacz samoistny

Inny

Użytkownik wieczysty

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko (Nazwa jednostki organizacyjnej)

Pierwsze imię

Drugie imię

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

Numer PESEL (NIP -jednostki organizacyjnej)

Nr telefonu

Adres e-mail:

Nazwisko (Nazwa jednostki organizacyjnej)

Pierwsze imię

Drugie imię

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

Numer PESEL (NIP -jednostki organizacyjnej)

Nr telefonu

Adres e-mail:

C.2

DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA

C.3

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE1
Ulica

Miejscowość

Gmina PIĄTNICA
Kod pocztowy

Poczta

Skrytka pocztowa

Nr ewidencyjny nieruchomości według rejestru gruntów i budynków

C.4

Nr domu

ADRES DO KORESPONDENCJI, JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI W C.3

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

D.

NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C.3

D1.

Odpady komunalne będą zbierane w sposób: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
selektywny (oddzielnie frakcje: szkło, tworzywa sztuczne, papier, odpady biodegradowalne)
nieselektywny (zmieszany)

Osób

D2. Zamieszkuje na niej: (należy podać liczbę osób)
E.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E1.

Miesięczna kwota opłaty za odpady komunalne stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty ustalonej
w odrębnej Uchwale Rady Gminy Piątnica

E2.

Wyliczenie miesięcznej opłaty:2

=

X
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

zł

słownie:
E3.

Opłata za odpady komunalne będzie uiszczana bez wezwania w ustalonym przez Radę Gminy terminie.

F.

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.

G.

DATA I PODPIS

……………………………………………………………..........
(miejscowość i data)
H.

I.

(podpis składającego, osoby reprezentującej składającego)

ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonym terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).
W przypadku niezłożenia deklaracji w podanym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
2 Kwotę opłaty wylicza i wpisuje osoba wykazana w części C - składająca/y deklarację.
OBJAŚNIENIA:

Wyczyść formularz

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Piątnica o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. 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.
3. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej, właściciel nieruchomości powinien złożyć odrębne deklaracje dla każdej z nich.
4. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
5. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której
służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
6. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Piątnica.

