
DO-3

1. Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):

2. Data powstania obowiązku złożenia deklaracji [DD-MM-RRRR]: 1) *

3. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwe pole):  2) *

4. Charakter prawny właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwe pole):

7. Nazwisko/Nazwa: 8. Imię:

9. Kraj: 10. Województwo: 11. Gmina:

12. Ulica: 13. Nr budynku: 14. Nr lokalu:

23. Ulica:

24. Nr budynku: 25. Nr lokalu/i:

26. Opis położenia nieruchomości: (pole nieobowiązkowe)

28. Obręb: (w przypadku braku nr nieruchomości)

* - patrz objaśnienia DO-3 1/4

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

Deklaracja nr:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  składana 

przez właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

odpady komunalne

za rok    

Podstawa prawna:

5. PESEL właściciela nieruchomości składającego deklarację (wypełniają

tylko osoby fizyczne)

6. NIP właściciela nieruchomości składającego deklarację (wypełniają tylko osoby prawne)

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY

A. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

Miejsce składania:

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1398 z późn. zm.)

Urząd Miasta Bydgoszczy

Organ właściwy do złożenia: Prezydent Miasta Bydgoszczy

B. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI

19. Adres e-mail: (pole nieobowiązkowe)18. Tel. kontaktowy: (zalecany)

17. Poczta:16. Kod pocztowy:15. Miejscowość:

E. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

20. Typ nieruchomości:

Zamieszkana część nieruchomości: (zaznaczyć właściwe pole)

       Niezamieszkana część nieruchomości: (zaznaczyć właściwe pole)

21. Sposób wytwarzania odpadów komunalnych na części niezamieszkanej nieruchomości: (zaznaczyć właściwe pole)

27. Nr nieruchomości w ewidencji gruntów: (w przypadku braku nr nieruchomości)

22. Czy deklaracja składana jest za wszystkie lokale? (zaznaczyć właściwe pole)

Jeśli NIE, proszę w poz. 25 napisać numery lokali, za jakie jest składana deklaracja.

do 

Właściciel Współwłaściciel

Użytkownik wieczysty Zarządca nieruchomości

Wspólnota mieszkaniowa

Inny (napisać jaki):  …………………..

Osoba fizyczna Osoba prawna Inny (jaki): 

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna

Działalność handlowa branży spożywczej Inny (napisać jaki): ………...

Całoroczny Sezonowy Jednorazowy

Pierwsza deklaracja Nowa deklaracja Korekta deklaracji za okres:

TAK NIE

MM   -   RRRR MM   -   RRRR
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Miesiąc A1 5) * B1 6) * C1 7) * D1 8) * A2 5) * B2 6) * C2 7) * D2 8) * A3 5) * B3 6) * C3 7) * D3 8) * E 9) *

Styczeń
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Luty
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Marzec
62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

Kwiecień
75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Maj
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Czerwiec
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Lipiec
114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

Sierpień
127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.

Wrzesień
140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152.

Październik
153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165.

Listopad
166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178.

Grudzień
179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191.

    11,00 zł        301,00 zł 

    12,00 zł        401,00 zł 

    15,00 zł        536,00 zł 

    29,00 zł     1 209,00 zł 

    60,00 zł     1 688,00 zł 

    75,00 zł     1 016,00 zł 

  153,00 zł     1 832,00 zł 

   * - patrz objaśnienia DO-3 2/4

Pojemnik 60 litrów (P60)

Pojemnik 80 litrów (P80)

W przypadku, gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów,

stawki opłat wynoszą 100% więcej.

Pojemnik 10000 litrów (P10000)

Pojemnik 24000 litrów (P24000)

Pojemnik 36000 litrów (P36000)

Prasokontener 10000 litrów (P10000)

Prasokontener 20000 litrów (P20000)

WIELKOŚĆ POJEMNIKA (W LITRACH) WIELKOŚĆ POJEMNIKA (W LITRACH)

 33. 4) *  34.  4) *

WIELKOŚĆ POJEMNIKA (W LITRACH)

 35.  4) *

F. OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

F.1. DOTYCZY ZAMIESZKANEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

W przypadku, gdy na nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych należy przyjąć stawkę:

10 zł / 1 osobę zamieszkującą.

W przypadku, gdy na nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych, należy przyjąć stawkę:

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części E niniejszej deklaracji:

20 zł / 1 osobę zamieszkującą.

Deklaruję, że w zamieszkanej części nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, zamieszkuje:

Zobowiązuję się do wnoszenia, za każdy miesiąc, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zamieszkanej części nieruchomości wskazanej w 

części E niniejszej deklaracji, w wysokości:

                          os.

        (należy podać liczbę mieszkańców)

                        zł

F.2. DOTYCZY NIEZAMIESZKANEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

           (należy wyliczyć należną opłatę w zł mnożąc odpowiednią stawkę razy liczbę mieszkańców z poz. 31)

Zobowiązuję się do wnoszenia, za dany miesiąc, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z części niezamieszkanej nieruchomości wskazanej w 

części E niniejszej deklaracji, w wysokości podanej w kolumnie E poniższej tabeli.

Pojemnik 1100 litrów (P1100)

Pojemnik 2500 litrów (P2500)

Pojemnik 120 litrów (P120)

Pojemnik 240 litrów (P240)

Pojemnik 660 litrów (P660)

W celu poprawnego wypełnienia poniższej tabeli należy skorzystać z objaśnień zawartych na ostatniej stronie deklaracji.

POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE

Pojemnik 5000 litrów (P5000)

Pojemnik 7000 litrów (P7000)

Stawki za odbiór 1 pojemnika odpadów zmieszanych przy prowadzeniu selektywnej zbiórki:

29.  3) 

30.   

będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów

nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów



Opłata 

łączna

[F] 10) *

Miesiąc

192.

Lipiec
193.

Sierpień
194.

Wrzesień
195.

Październik
196.

Listopad
197.

Grudzień

 205.  Nazwisko: 

 207.  Data wypełnienia deklaracji:  208.  Podpis:

   * - patrz objaśnienia DO-3 3/4

Miesiąc

Styczeń

Luty

Marzec

Zobowiązuję się do wnoszenia łącznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zamieszkanej oraz  

niezamieszkanej  części nieruchomości  wskazanej  w  części  E  niniejszej  deklaracji, za  dany miesiąc  w  wysokości podanej 

w kolumnie F poniższej tabeli.

Opłata łączna

[F] 10) *

198.

199.

200.

F.3. WYLICZENIE ŁĄCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI

201.

202.

203.

G. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / ADNOTACJE URZĘDU

 204.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

(Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

Jeżeli deklarację składa pełnomocnik właściciela nieruchomości do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji.

Pełnomocnik dołącza oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam 

uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega  opłacie skarbowej w wysokości

17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione od opłaty skarbowej.

H. PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 206. Imię:

Pouczenie:
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 2012 r.  poz. 1015 z późn. zm.).

W przypadku niezłożenia deklaracji Prezydent Miasta określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających 

na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

- za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec (w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)  

- za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne (w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

  a powstają odpady komunalne).

Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany 

jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:
1). Poz. 2 - jeśli w pozycji nr 1 zaznaczono:

     - pierwsza deklaracja - zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy podać datę zamieszkania pierwszego

        mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych,

     - nowa deklaracja -  zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy podać datę zmiany ilości osób zamieszkujących

        lub innego czynnika będącego podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2). Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające

      nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września

      1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3). Poz. 29 - prowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów  oznacza  stosowanie  niższej stawki za odbiór pojedyńczego pojemnika danej wielkości,

     określonej w odrębnej uchwale Rady Miasta Bydgoszczy.

4). Poz. 33, 34, 35 - należy wpisać wielkości pojemników. 

     Stosuje się następujące oznaczenia, gdzie liczba oznacza wielkość wyrażoną w litrach:

     pojemniki - P60, P80, P120, P240, P660, P1100, P2500, P5000, P7000, P10000, P24000, P36000

     prasokontenery - PK5000, PK10000, PK20000

     Jeśli na nieruchomości występuje tylko 1 rodzaj wielkości pojemnika, należy uzupełnić tylko pozycję nr 32 oraz wykonać pozostałe obliczenia dla danej

     wielkości pojemnika.

     W przypadku, gdy na nieruchomości występują  więcej  niż  3  rodzaje  wielkości  pojemników,  należy  dołączyć kolejny druk deklaracji uzupełniony

     o brakujące wielkości pojemników i pozostałe obliczenia.
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10). Kolumna F  (Opłata łączna) - należy wyliczyć sumując kwotę opłaty za część zamieszkaną oraz kwotę za dany miesiąc w części niezamieszkanej.

5). Kolumna  A1, A2, A3  (Ilość  odbiorów) -  należy  wpisać  ilość   odbiorów  w  danym  miesiącu  dla jednego pojemnika danej  wielkości,

     z  uwzględnieniem  częstotliwości  odbioru  odpadów  komunalnych  określonej w  Regulaminie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie

     Miasta  Bydgoszczy. 

6). Kolumna B1, B2, B3  (Ilość pojemników) - należy wpisać łączną ilość pojemników danej wielkości

7). Kolumna  C1, C2, C3  (Stawka (zł) - należy  wpisać  stawkę  za  odbiór  pojedyńczego  pojemnika  danej  wielkości. Stawki za odbiór odpadów określa

     Rada Miasta Bydgoszczy w drodze uchwały.

8). Kolumna D1, D2, D3  (Kwota (zł) - należy wyliczyć kwotę mnożąc ilość odbiorów razy ilość pojemników razy stawka za odbiór pojemnika danej wielkości

      (np.D1=A1xB1xC1).

9). Kolumna E  (Wysokość opłaty) - należy wyliczyć opłatę sumując w danym miesiącu kwoty z kolumn D1, D2, D3. Wyliczona kwota dla danego miesiąca

     stanowi wysokość opłaty, którą należy zapłacić za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


	192: 0
	198: 0
	193: 0
	199: 0
	194: 0
	200: 0
	195: 0
	201: 0
	196: 0
	202: 0
	197: 0
	203: 0
	204: 
	205 Nazwisko: 
	fill_18: 
	fill_19_2: 
	208 Podpis: 
	Group1: Pierwsza deklaracja
	Korekta od: 
	Korekta do: 
	Data obowiazku zlozenia: 
	Wlasciciel: Off
	Wspolwlasciciel: Off
	Wspolnota mieszkaniowa: Off
	Uzytkownik wieczysty: Off
	Zarzadca nieruchomosci: Off
	Inny: Off
	Inny opis1: 
	Group2: Zabudowa wielorodzinna
	Inny opis: 
	PESEL: 
	NIP: 
	7 NazwiskoNazwa: 
	fill_9: 
	9 Kraj: 
	10 Województwo: 
	11 Gmina: 
	12 Ulica: 
	13 Nr budynku: 
	14 Nr lokalu: 
	fill_16: 
	16 Kod pocztowy: 
	17 Poczta: 
	18 Tel kontaktowy zalecany: 
	email: 
	fill_3: 
	Group3: Off
	Group6: Off
	Group4: Off
	23 Ulica: 
	24 Nr budynku: 
	25 Nr lokalui: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	Group5: Off
	Ilosc osob: 
	Poj1: [ ]
	IlOdb11: 
	IlPoj11: 
	IlOdb12: 
	IlPoj12: 
	IlOdb13: 
	IlPoj13: 
	IlOdb14: 
	IlPoj14: 
	IlOdb15: 
	IlPoj15: 
	IlOdb16: 
	IlPoj16: 
	IlOdb17: 
	IlPoj17: 
	IlOdb18: 
	IlPoj18: 
	IlOdb19: 
	IlPoj19: 
	IlOdb110: 
	IlPoj110: 
	IlOdb111: 
	IlPoj111: 
	IlOdb112: 
	IlPoj112: 
	Poj2: [ ]
	IlOdb21: 
	IlPoj21: 
	IlOdb22: 
	IlPoj22: 
	IlOdb23: 
	IlPoj23: 
	IlOdb24: 
	IlPoj24: 
	IlOdb25: 
	IlPoj25: 
	IlOdb26: 
	IlPoj26: 
	IlOdb27: 
	IlPoj27: 
	IlOdb28: 
	IlPoj28: 
	IlOdb29: 
	IlPoj29: 
	IlOdb210: 
	IlPoj210: 
	IlOdb211: 
	IlPoj211: 
	IlOdb212: 
	IlPoj212: 
	Poj3: [ ]
	IlOdb31: 
	IlPoj31: 
	IlOdb32: 
	IlPoj32: 
	IlOdb33: 
	IlPoj33: 
	IlOdb34: 
	IlPoj34: 
	IlOdb35: 
	IlPoj35: 
	IlOdb36: 
	IlPoj36: 
	IlOdb37: 
	Stawka36:  
	IlPoj37: 
	IlOdb38: 
	IlPoj38: 
	IlOdb39: 
	IlPoj39: 
	IlOdb310: 
	IlPoj310: 
	IlOdb311: 
	IlPoj311: 
	IlOdb312: 
	IlPoj312: 
	Stawka14:  
	Kwota14: 0
	Stawka24:  
	Kwota24: 0
	Stawka11:  
	Kwota11: 0
	Stawka21:  
	Kwota21: 0
	Stawka13:  
	Kwota13: 0
	Stawka23:  
	Stawka33:  
	Stawka12:  
	Stawka32:  
	Stawka31:  
	Kwota31: 0
	Stawka15:  
	Kwota15: 0
	Stawka25:  
	Kwota25: 0
	Kwota23: 0
	Stawka17:  
	Kwota17: 0
	Stawka27:  
	Kwota27: 0
	Kwota33: 0
	Oplata3: 0
	Oplata1: 0
	Kwota12: 0
	Stawka22:  
	Kwota22: 0
	Kwota32: 0
	Oplata2: 0
	Stawka34:  
	Kwota34: 0
	Oplata4: 0
	Stawka35:  
	Kwota35: 0
	Oplata5: 0
	Stawka16:  
	Kwota16: 0
	Stawka26:  
	Kwota26: 0
	Kwota36: 0
	Oplata6: 0
	Stawka37:  
	Kwota37: 0
	Oplata7: 0
	Stawka18:  
	Kwota18: 0
	Stawka28:  
	Kwota28: 0
	Stawka38:  
	Kwota38: 0
	Oplata8: 0
	Stawka19:  
	Kwota19: 0
	Stawka29:  
	Kwota29: 0
	Stawka39:  
	Kwota39: 0
	Oplata9: 0
	Stawka110:  
	Kwota110: 0
	Stawka210:  
	Kwota210: 0
	Stawka310:  
	Kwota310: 0
	Oplata10: 0
	Stawka111:  
	Kwota111: 0
	Stawka211:  
	Kwota211: 0
	Stawka311:  
	Kwota311: 0
	Oplata11: 0
	Stawka112:  
	Kwota112: 0
	Stawka212:  
	Kwota212: 0
	Stawka312:  
	Kwota312: 0
	Oplata12: 0
	Za rok: 
	Oplata: 0
	Group7: Zabudowa wielorodzinna


