
DO-1

Organ właściwy do złożenia:

 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:

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

 18.  Tel. kontaktowy: (zalecany)

 22  Ulica:

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

 25. Opis położenia nieruchomości: (pole nieobowiązkowe)

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

   * - patrz objaśnienia DO-1 1/2

E. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

 19.  Adres e-mail: (pole nieobowiązkowe)

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana 

przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, 

na której zamieszkują mieszkańcy 

Podstawa prawna:

Deklaracja nr: 

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.)

5. PESEL właściciela nieruchomości składającego deklarację (wypełniają

     tylko osoby fizyczne)

6. NIP właściciela nieruchomości składającego deklarację (wypełniają tylko osoby

    prawne)

 20.  Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwe pole):

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

       Jeśli NIE, proszę w poz. 24 napisać numery lokali, za jakie jest składana deklaracja.

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

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

Miejsce składania:

A. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

B. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Urząd Miasta Bydgoszczy

Prezydent Miasta Bydgoszczy

__ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __| 

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

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

|__|__| - |__|__|__|__| 
      MM                RRRR  

|__|__| - |__|__|__|__| 
      MM                RRRR  

do 

Właściciel Współwłaściciel

Użytkownik wieczysty Zarządca nieruchomości Inny (napisać jaki):  …………………………………………………………………..

Wspólnota mieszkaniowa

Osoba fizyczna Osoba prawna Inny (jaki): …………………………………………………………………………………………..

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna

TAK NIE

Pierwsza deklaracja Nowa deklaracja Korekta deklaracji za okres:



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

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

30.

31.  

 33.  Nazwisko:  34.  Imię: 

 35.  Data wypełnienia deklaracji:

   * - patrz objaśnienia DO-1 2/2

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.

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

komunalnymi.

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.

Objaśnienia:

 36.  Podpis: 

H. PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

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.

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.)

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.

F. OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Zobowiązuję się do wnoszenia, za każdy miesiąc, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości

wskazanej w części E niniejszej deklaracji, w wysokości:

zł   

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.).

G. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / ADNOTACJE URZĘDU

 32. Uwagi:

(należy wyliczyć należną opłatę w zł mnożąc odpowiednią stawkę z poz. 28 lub poz. 29 razy liczbę mieszkańców z poz. 30)

                                                                                                           (należy podać liczbę mieszkańców)

                          os.

20 zł / osobę 

10 zł / osobę 28.  4) *   

29.   

będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, stawka

nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, stawka


