Załącznik do uchwały Rady Gminy Miękinia nr XXV/310/20 z dnia 30 listopada 2020r.
PRZED WYPEŁNIENIEM DEKARACJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENAIMI I POUCZENIEM.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
1. IDENTYFIKATOR

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.),
Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
t.j. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy definiuje właścicieli nieruchomości jako: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania:
- pierwsza deklaracja do 10.06.2013r, lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- nowa deklaracja zmieniająca dane zawarte w poprzedniej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana (wyjątek: śmierć mieszkańca – deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia śmierci).
Objaśnienia:
W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.
W przypadku innego rodzaju współwłasności deklarację wypełnia odrębnie każdy ze współwłaścicieli.

A. MIEJSCE I OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY MIĘKINIA
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia

2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

3. Obowiązek złożenia deklaracji - cel złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

1. pierwsza deklaracja- - data powstania obowiązku :

______- ______- ________r .

2. nowa deklaracja - zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji – data zaistnienia zmian:

______ - ______ - ________ r.

Uzasadnienie zmian: ….......................................................................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................................................................
3. korekta - data złożenia deklaracji , do której składana jest korekta w której wystąpił błąd :

______ - ______-_________ r.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu popełnionego w deklaracji. Może dotyczyć każdej pozycji, jak np. dane osoby składającej,
dane adresowe czy pozycji dotyczącej deklarowanych podstaw obliczenia opłaty. Właścicielom przysługuje takie prawo na mocy art.81
Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U.2019, poz.900 ze zmianami).
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty: ….....................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................................................................................

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj własności - posiadanie ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel
Współwłaściciel

Zarządca nieruchomości

Najemca, dzierżawca.…………....................………………

Inna forma władania nieruchomością: …..................................................

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE – OSOBA FIZYCZNA
5. Pierwsze imię, drugie imię

6. Nazwisko

7. Nazwisko rodowe

8. Imię ojca

9. Imię matki

10. PESEL

11. Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy i poczta)

12. Telefon kontaktowy
(dobrowolnie )

13. Adres email
(dobrowolnie)

B.2. DANE DOTYCZĄCE WSPÓŁWŁAŚCIELA (w przypadku, gdy stanowi to małżeńską wspólność ustawową)
14. Pierwsze imię, drugie imię

15. Nazwisko

16. Nazwisko rodowe

17. Imię ojca

18. Imię matki

19. PESEL

20. Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy i poczta)

21. Telefon kontaktowy
(dobrowolnie)

22. Adres email
(dobrowolnie)

B.3. DANE IDENTYFIKACYJNE – INNY PODMIOT
23. Nazwa pełna

24. NIP

25. Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania podmiotu:
1). …...............................….................................................................................................................................................................................................
2) …................................….................................................................................................................................................................................................
26.Adres siedziby ( Miejscowość, ulica i nr domu/lokalu) : …........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
27. Nr telefonu kontaktowego
(dobrowolnie)
….............................................................

28. Adres email:
(dobrowolnie) …............................................................................................................

C. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)
29. Miejscowość:

30. Ulica

31. Nr domu

33. Kod pocztowy, poczta

32. Nr lokalu

34. Nr działki

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeśli jest inny niż adres nieruchomości wskazanej w pkt. C.)
35. Miejscowość:

36. Ulica

37. Nr domu

38. Nr lokalu

39. Kod pocztowy, poczta

E. UWAGI
40.

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.
Miesięczna wysokość opłaty ( iloczyn poz.41 i 42)

41.

42.

43.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana bez wezwania na indywidualny numer rachunku
do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

G. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z UWZGLĘDNIENIEM

ULGI ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW ORAZ OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i deklaruję, że będę w nim kompostować wszystkie bioodpady
stanowiące odpady komunalne powstające na nieruchomości wym. w pkt. C

44.

Miesięczna wysokość opłaty (kwota z poz. 43.)
Kwota zwolnienia (iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w poz.42 i
wysokości zwolnienia)
Miesięczna wysokość opłaty w przypadku korzystania ze zwolnienia ( różnica kwoty z poz. 44
i poz.45)

45.

46.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana bez wezwania na indywidualny numer
rachunku do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty
dotyczy.
POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia, w określonych przepisami terminach ww opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z pkt. 44 albo wpłacenia w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (t.j. Dz.U. z 2019r. Poz.1438)
Klauzula informacyjna w związku z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, tel. 71-7359228.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@miekinia.pl
Państwa dane są przetwarzane w związku z realizacją przez Gminę Miękinia zadań publicznych dot. odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości , m. in. w celu prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami, realizacji obowiązków i ewentualnych postępowań podatkowych i egzekucyjnych. Dane są
przetwarzane bezterminowo.
W celu realizacji zadań dane mogą zostać udostępnione i przetwarzane przez podmioty świadczące usługi, podmioty
obsługujące systemy informatyczne oraz inne podmioty publiczne na postawie odrębnych przepisów prawa.
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO:
47. Imię i nazwisko

48. Data:

49. Czytelny podpis:

50. Imię i nazwisko

51.Data:

52.Czytelny podpis:

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO:
Uwagi organu podatkowego

