UCHWAŁA Nr VIII/27/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PILSKI REGION
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 26 listopad 2015 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 6n ust.1 w zw. z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
oraz § 11 ust. 2 pkt 17 lit. d Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969 z 2013 r. poz. 2804,
poz. 6574 z 2014 r. poz. 4741 ) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:
§1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowiące załączniki:
1) nr 1 - dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) nr 2 - dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne,
3) nr 3 - dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości
wykorzystywane
na
cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku.
§ 2. 1. Wskazuje się terminy i miejsce składania deklaracji, o których mowa w § 1 uchwały.
2. Deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości
pierwszego mieszkańca, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych od dnia powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. Nową deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających
na danej nieruchomości, zawartych w złożonej uprzednio deklaracji.
4. Deklarację, należy składać w Biurze Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” , osobiście, przesłać pocztą lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej o których mowa w § 3 Uchwały.
§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w § 1 za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
2. Format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML, z układem informacji
i powiązań między nimi wynikającymi ze wzorów deklaracji określonych w załącznikach
do niniejszej uchwały.
3. Formularz deklaracji będzie zgodny z wzorami prowadzonymi w centralnym repozytorium
wzorów dokumentów elektronicznych platformy e-PUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego
2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
( Dz. U. 2014 r. poz. 1114).
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4. Deklarację składa się i jest udostępniona za pomocą elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej ( e-PUAP ).
5. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
§ 4. Traci moc uchwała nr 20/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3012).
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Urzędowym

Województwa

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
/-/
Bolesław Chwarścianek
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Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/27/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 26 listopada 2015 roku.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2015 r. poz. 87) wprowadziła zmiany m.in.
w przepisie art. 6n ust. 1 z tego też powodu Zgromadzenie Związku zobligowane zostało
do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, nowego wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności:
1) wzoru deklaracji dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych,
2) ich formatu elektronicznego oraz układu informacji i powiązań między nimi zgodnie
3) z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne,
4) sposobu ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
5) rodzaju podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
Ponadto zostają ustalone wzory deklaracji odrębnie dla nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, co ma na celu ułatwienie właścicielom nieruchomości wypełnianie
druków które ich dotyczą.
Dodatkowo zmianie uległ również przepis art. 6j którego dodany ust. 3b stanowi;
3b.W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Wobec nowej regulacji zawartej w przepisie art.6j ust.3b zaistniała konieczność ustalenia
wzoru deklaracji dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane
jedynie przez część roku.
W związku koniecznością dostosowania dotychczas obowiązujących w tym przedmiocie
regulacji do aktualnych przepisów zachodzi potrzeba uchylenia uchwały nr 20/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości i podjęcia nowej uchwały regulującej przedmiotowe zagadnienie.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
/-/
Bolesław Chwarścianek
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NUMER EWID.:

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE

GOA.6232. ________________________

PESEL1)
NIP

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/27/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” z dnia 26 listopada 2015r.

1)

GMINA (wg adresu nieruchomości, na której powstają odpady)

DO-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
- Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

2)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Składający

Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby

BIURO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
UL. DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć tylko jeden punkt)

 1. pierwsza deklaracja3)

( (wpisać datę powstania obowiązku ponoszenia opłaty, datę zamieszkania)

 2. deklaracja zmieniająca składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty4)
(wpisać datę zaistnienia zmian)

 3. korekta już złożonej deklaracji

5)

obowiązującej od

 4. ustanie obowiązku uiszczenia opłaty6)
Uzasadnienie zmiany/korekty deklaracji:

(wpisać datę ustania obowiązku)

7)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

8)

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 3. użytkownik wieczysty
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 6. wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia
 4. jednostka organizacyjna
 5. najemca/dzierżawca
 7. inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) ___________________________________________________
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni punkt)



9)

1.osoba fizyczna
5. Nazwisko*/ Nazwa pełna**

 2.osoba prawna

 3.jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

6. Imiona*/ Nazwa skrócona**

7. Imię ojca*

10. Numer telefonu (komórkowego/stacjonarnego)

8. Imię matki*

9. Identyfikator REGON**

11. Adres e-mail

DO-1
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D.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY**
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

18. Nr lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

22. Nr działki 10)

D.3. ADRES KORESPONDENCYJNY
(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres wskazany w polu D.2)
23. Kraj

24. Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Nr domu

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

32. Poczta

29. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne jest inny niż adres wskazany w polu D.2,
w przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, należy wypełnić załącznik DO-1/A)
33. Miejscowość, kod pocztowy

34. Ulica

35. Nr domu

37. Nr działki 10)

36. Nr lokalu

F. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI
38. (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 selektywny (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku) 11)

 nieselektywny

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w polu D.2, E lub załączniku (DO-1/A) do deklaracji
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13)

Łączna miesięczna kwota opłaty

39.
40.

12)

zł/osobę/miesiąc
41.

(iloczyn poz. 39 i 40)

zł/miesiąc

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
42. Liczba składanych załączników (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 1. DO-1/A __ __  2. pełnomocnictwo/upoważnienie14)__ __  3. umowa najmu/dzierżawy__ __  4. inne (wpisać jakie) ___________ 5. DO-1/B __ __
I.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym

43. Imię i nazwisko

15)

44. Data wypełnienia (dzień, miesiąc, rok)

45. Podpis składającego deklarację

__ __-__ __-__ __ __ __

J. ADNOTACJE ORGANU
46. Uwagi

47. Data wpływu (dzień – miesiąc – rok)

48. Podpis przyjmującego formularz

__ __-__ __-__ __ __ __
Pouczenie
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
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1.

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji:
Identyfikatorem podatkowym jest:

numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących
działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia
13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314
z późn. zm.)


2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, należy podać zarówno NIP jak i numer PESEL
Miejscem zamieszkania: jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca
zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję:
„miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie
od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem
medycznym, lub pielgrzymkami religijnymi”.
Pierwsza deklaracja – Zgodnie z art. 6m ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Deklaracja zmieniająca - dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący na miesiąc
bieżący lub miesiące przyszłe. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości, jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w nowej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Korekta deklaracji - koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem podmiotu składającego deklarację, została błędnie
sporządzona. Podmiotowi przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U. 2015, poz. 613
z późn. zm.). Korekta deklaracji koryguje naliczone opłaty powstałe do momentu złożenia nowej deklaracji (zmieniającej).
Ustanie obowiązku uiszczenia opłaty następuje w przypadku, gdy nieruchomość opuszczą wszyscy mieszkańcy.
W przypadku zaznaczenia tego punktu nie należy wypełniać pola F i G.
Uzasadnienie ma na celu jednoznaczne ustalenie przez organ zasadności sporządzenia korekty lub zmiany deklaracji i uniknięcia
w ten sposób prowadzenia w tym zakresie postępowania wyjaśniającego. W przypadku uzasadnienia przekraczającego objętość
pola B należy sporządzić uzasadnienie na dodatkowej karcie.
Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów (np. właściciela, najemcy, współwłaściciela,
użytkownika wieczystego), zgodnie z art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku
podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków
wynikających z ustawy. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną
własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową
albo spółdzielnię mieszkaniową.
Po zaznaczeniu pola D.1. pozycji 4 punkt 1 osoba pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do wypełnienia druku
DO - 1/B.
Należy wypełnić, gdy nieruchomość nie posiada nadanego adresu.
Przez selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości rozumie się zbieranie, w ramach którego dany
strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące
się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. Wymogi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na terenie
Związku określa uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Zgodnie z wyborem dokonanym w polu F wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie ustalenia sposobu
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej stawki.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Przy złożeniu pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Gminy Piła zgodnie
z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015, poz. 783 ze zm.). Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi,
wstępnemu (ojciec, matka, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia), zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk, prawnuczka)
lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.
Zobowiązany wyjeżdżający poza granice kraju z zamiarem zamieszkania lub zobowiązany zamieszkały za granicą
lub mający siedzibę poza granicami Polski, ma obowiązek ustanowić w kraju pełnomocnika do spraw doręczeń.
W razie niewskazania pełnomocnika do spraw doręczeń przeznaczone do podatnika pismo po uprzedniej bezskutecznej
próbie doręczenia, organ pozostawi w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
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NUMER EWID.:

GOA.6232. ________________________

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE

Załącznik Nr 1 do DO-1

DO-1/A
DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY
1. Nr załącznika

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 1.osoba fizyczna

 2. osoba prawna

*

dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

 3.jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

**

dotyczy podmiotu nie będącego osobą fizyczną

3. Nazwisko i imię* /Nazwa pełna**

4. PESEL

5. NIP

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Lp.

Gmina

1

Miejscowość i kod
pocztowy

2

Ulica

3

Nr
budynku

4

Punkt gromadzenia
1)
odpadów

Nr lokalu

5

6

Liczba
mieszkańców

7

8

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Razem
Objaśnienia:
1.

Wypełniamy w przypadku, gdy punkt położony jest w innym miejscu niż adres nieruchomości, na której powstają
odpady komunalne.
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE

Załącznik Nr 2 do DO-1

DO-1/B
DANE DOTYCZĄCE MAŁŻONKA OSOBY SKŁADAJĄCEJ
DEKLARACJĘ

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Nazwisko i imię

2. PESEL

3. NIP

B. DANE MAŁŻONKA
4. Nazwisko

5. Imiona

6. Imię ojca

7. Imię matki

9. Numer telefonu (komórkowego/stacjonarnego)

8.PESEL

10. Adres e-mail

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

17. Nr lokalu

B.2. ADRES KORESPONDENCYJNY
(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres wskazany w polu B.1.)
21. Kraj

22. Województwo

24. Gmina

25. Ulica

28. Miejscowość

23. Powiat

26. Nr domu

29. Kod pocztowy

27. Nr lokalu

30. Poczta

C.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1.
2.

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, ze upoważniam osobę wskazaną w polu B do działania w moim imieniu, w zakresie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym do składania zmiany i korekty deklaracji.
Tak
Nie

31. Imię i nazwisko

32. Data wypełnienia (dzień, miesiąc, rok)

33. Podpis składającego deklarację

__ __-__ __-__ __ __ __

DO-1/B
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE
1)

PESEL
NIP

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/27/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” z dnia 26 listopada 2015r.

1)

GMINA (wg adresu nieruchomości, na której powstają odpady)

DO-2 (1)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
2)
- Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
2)
ORAZ NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRYCH CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Składający

Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej
nieruchomości w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1.Nazwa i adres siedziby

BIURO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
UL. DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć tylko jeden punkt)

 1. pierwsza deklaracja3)

(wpisać datę powstania obowiązku ponoszenia opłaty)

 2. deklaracja zmieniająca składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty4)
(wpisać datę zaistnienia zmian)

 3. korekta już złożonej deklaracji

5)

obowiązującej od

 4. ustanie obowiązku uiszczenia opłaty6)
Uzasadnienie zmiany/korekty deklaracji:

(wpisać datę ustania obowiązku)

7)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

8)

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. użytkownik wieczysty
 4. jednostka organizacyjna
 5. najemca /dzierżawca
 6. wspólnota mieszkaniowa/ spółdzielnia
 7. inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) ________________________________________________
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
*- dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

**- dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni punkt)



1.osoba fizyczna
5. Imię i nazwisko*

9)

 2.osoba prawna

 3.jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

6. Nazwa pełna**

7. Imię ojca*

8. Imię matki*

10. Numer telefonu (komórkowego/stacjonarnego)

9. Identyfikator REGON**

11. Adres e-mail

DO-2 (1)
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D.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY**
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

18. Nr lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

22. Nr działki

10)

D.3. ADRES KORESPONDENCYJNY
(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres wskazany w polu D.2 )
23. Kraj

24. Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Nr domu

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

29. Nr lokalu

32. Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne jest inny niż adres wskazany w polu D.2.,
w przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, należy wypełnić odpowiednią ilość załączników DO-2/A)
34. Miejscowość, kod pocztowy

33. Gmina

35. Ulica

36. Nr domu

37. Nr lokalu

38. Nr działki10)

F. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI
39. (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 selektywny (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku)11)

 nieselektywny

Uwaga:
W przypadku wyboru zbiórki selektywnej, należy zadeklarować odpowiednią wielkość pojemnika na każdą z wytwarzanych frakcji (tzn. na
odpady zmieszane, na plastik, na szkło, na papier oraz na odpady biodegradowalne).

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
(w przypadku posiadania większej liczby nieruchomości należy wpisać łączną sumę pojemników oraz kwoty opłaty z załączników DO-2/A)

G.1. POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE
Stawka opłaty

Rodzaj pojemnika
1

Liczba
pojemników

12)

2

3

40.

60 l
120 l

Kwota opłaty

13a)

(iloczyn kol. 2, 3, 4)

4

5

41.

42.

43.

45.

46.

47.

49.

50.

51.

53.

54.

55.

57.

58.

59.

61.

62.

63.

65.

66.

67.

69.

70.

71.

zł
44.

zł/miesiąc

zł
48.

240 l

zł/miesiąc

zł
52.

1100 l

zł/miesiąc

zł
56.

2500 l

zł/miesiąc

zł
60.

5000 l

zł/miesiąc

zł
64.

7500 l

zł/miesiąc

zł
68.

10000 l

Częstotliwość wywozów w miesiącu

zł/miesiąc

zł

zł/miesiąc

72.

Łączna miesięczna kwota opłaty

14)

(suma poz. z kol. 5)
zł/miesiąc

DO-2 (1)
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G.2. POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE (PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO)
Rodzaj
pojemnika
1

60 l
120 l
240 l
1100 l
2500 l
5000 l
7500 l
10000 l

Liczba pojemników
tworzywa
papier
szkło
sztuczne

12)

Stawka opłaty
2

3

73.

4

5

Kwota opłaty

Łączna ilość
pojemników

Częstotliwość wywozów
13b)
w miesiącu

(iloczyn kol 2,6,7)

(suma kol. 3, 4, 5)

6

7

8

74.

75.

76.

77.

78.

79.

81.

82.

83.

84.

85

86.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

123.

124.

125

126.

127.

128.

zł
80.

zł/miesiąc

zł
87.

zł/miesiąc

zł
94.

zł/miesiąc

zł
101.

zł/miesiąc

zł
108.

zł/miesiąc

zł
115.

zł/miesiąc

zł
122.

zł/miesiąc

zł

zł/miesiąc

Łączna miesięczna kwota opłaty

14)

129.

(suma poz. z kol. 8)

zł/miesiąc

G.3. POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE (BIODEGRADOWALNE)
Rodzaj
pojemnika

Stawka opłaty

1

3

2

Grudzień-Marzec

60 l
120 l
240 l
1100 l
2500 l
5000 l
7500 l
10000 l

130.

Kwota opłaty

Częstotliwość wywozów
13c)
w miesiącu

Liczba pojemników
biodegradowalne

12)

(iloczyn kol. 2,3,4)

4

Kwiecień-Listopad

5

Grudzień-Marzec

Kwiecień-Listopad

Grudzień-Marzec

131.

132.

133.

134.

135.

138.

139.

140.

141.

142.

zł
137.

zł/miesiąc
zł/miesiąc
145.

146.

147.

148.

149.

152.

153.

154.

155.

156.

zł/miesiąc
zł/miesiąc
159.

160.

161.

162.

163.
zł/miesiąc

166.

167.

168.

169.

170.
zł/miesiąc

173.

174.

175.

176.

177.

180.

181.

182.

183.

184.

zł/miesiąc
178.

zł
179.

zł/miesiąc
171.

zł
172.

zł/miesiąc
164.

zł
165.

zł/miesiąc
157.

zł
158.

zł/miesiąc
150.

zł
151.

zł/miesiąc
143.

zł
144.

Kwiecień-Listopad
136.

zł/miesiąc

zł/miesiąc
185.

zł

zł/miesiąc

Łączna miesięczna kwota opłaty

14)

G.4. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY

186.
zł/miesiąc

Grudzień-Marzec

Miesięczna kwota opłaty (suma poz. 72, 129 i 186/187)

zł/miesiąc
187.

(suma poz. z kol. 5)

zł/miesiąc

Kwiecień-Listopad

188.

189.
zł/miesiąc

zł/miesiąc

H. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Rubryka nieobowiązkowa do wypełnienia
190. (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 1. lokal handlowy
 4. cmentarz
 7. budynek użyteczności publicznej

 2. lokal gastronomiczny
 3. hotel, pensjonat, szpital, dom opieki
 5. zakład rzemieślniczy, usługowy, produkcyjny  6. szkoła, żłobek, przedszkole, itp.
 8. inny nie wymieniony (podać jaki) ______________________________________

 3. h

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
191. Liczba składanych załączników (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 1. DO-2/A __ __  2. pełnomocnictwo/upoważnienie15) __ __  3. umowa najmu/dzierżawy____  4. inne (wpisać jakie) ______  5. DO-2/B __ __
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

192. Imię i nazwisko

16)

193. Data wypełnienia (dzień, miesiąc, rok)

194. Podpis składającego deklarację

__ __-__ __-__ __ __ __

K. ADNOTACJE ORGANU
195. Uwagi

197. Podpis przyjmującego formularz

196. Data (dzień – miesiąc – rok)

__ __-__ __-__ __ __ __

DO-2 (1)
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Pouczenie
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji:
1. Identyfikatorem podatkowym jest:
 numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej
lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
 NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.).
 W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, należy podać zarówno NIP jak i numer PESEL.
2. Nieruchomościami niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne są między innymi: firmy usługowe, sklepy, szkoły, przedszkola,
żłobki, urzędy administracji publicznej, instytucje kultury, sportu, cmentarze, ujęcia i stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, zakłady
przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, elektrociepłownie, dworce autobusowe i kolejowe, obiekty sportowe, zakłady poprawcze, schroniska
dla nieletnich, parkingi strzeżone, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, obiekty gastronomiczne, szpitale, hotele i inne obiekty noclegowe.
3. Pierwsza deklaracja – zgodnie z art. 6m ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
4. Deklaracja zmieniająca - dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości (m.in.: zmiana ilości powstałych odpadów, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący na miesiąc bieżący lub
miesiące przyszłe. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 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.
5. Korekta deklaracji - koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem podmiotu składającego deklarację, została błędnie sporządzona.
Podmiotowi przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U.2015, poz. 613 z późn. zm). Korekta deklaracji koryguje
naliczenia powstałe do momentu złożenia nowej deklaracji (zmieniającej).
6. Ustanie obowiązku uiszczenia opłaty następuje w przypadku, gdy na nieruchomości przestaną powstawać odpady komunalne. W przypadku
zaznaczenia tego punktu nie należy wypełniać pola F, G i H.
7. Uzasadnienie ma na celu jednoznaczne ustalenie przez organ zasadności sporządzenia korekty lub zmiany deklaracji i uniknięcia w ten sposób
prowadzenia w tym zakresie postępowania wyjaśniającego. W przypadku uzasadnienia przekraczającego objętość pola B należy sporządzić
uzasadnienie na dodatkowej karcie.
8. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów (np. właściciela, najemcy, współwłaściciela, użytkownika
wieczystego), zgodnie z art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązany do ich
wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w
formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela
lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
9. Po zaznaczeniu pola D.1. pozycji 4 punkt 1 osoba pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do wypełnienia druku DO - 2/B.
10. Należy wypełnić, gdy nieruchomość nie posiada nadanego adresu.
11. Przez selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości rozumie się zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w
celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i
takim samym charakterem. Wymogi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Związku określa uchwała Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie związku
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
12. Zgodnie z wyborem dokonanym w polu F wysokość stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wysokości tej stawki.
13. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych:
a)
odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością raz na tydzień - należy wpisać 4,33, raz na dwa tygodnie- należy
wpisać 2,17
Z terenu rodzinnych ogrodów działkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku (od 1 kwietnia do 31 października) odbiór zmieszanych
odpadów komunalnych odbywa się raz na dwa tygodnie - należy wpisać 2,21, natomiast w pozostałej części roku
(od 1 listopada do 31 marca) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu – należy wpisać 1.
Z targowisk odbiór odpadów powinien następować każdorazowo po zakończeniu dnia targowego. W przypadku, gdy odbiór odpadów z targowisk
odbywa się:
 jeden raz w tygodniu - należy wpisać 4,33,
 dwa razy w tygodniu - należy wpisać 8,66,
 trzy razy w tygodniu - należy wpisać 12,99,
 cztery razy w tygodniu - należy wpisać 17,32,
 pięć razy w tygodniu - należy wpisać 21,65,
 sześć razy w tygodniu - należy wpisać 25,98.
b)
odbiór odpadów z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, papieru oraz szkła, zbieranych w sposób selektywny odbywa
się, w zależności od rodzaju zabudowy:
 na terenie ogrodów działkowych raz na 4 tygodnie – należy wpisać 1,08,
 z nieruchomości niezamieszkałych, jeden raz na 4 tygodnie – należy wpisać 1,08,
c)
odbiór odpadów biodegradowalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się:
 w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada jeden raz w tygodniu – należy wpisać 4,38,
 w okresie od 1 grudnia do 31 marca raz na 4 tygodnie – należy wpisać 1,06.
14. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
15. Przy złożeniu pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Gminy Piła zgodnie z ustawą z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783 ze zm.). Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (ojciec, matka,
dziadek, babcia, pradziadek, prababcia), zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk, prawnuczka) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.
16. Zobowiązany wyjeżdżający poza granice kraju z zamiarem zamieszkania lub zobowiązany zamieszkały za granicą lub mający siedzibę
poza granicami Polski, ma obowiązek ustanowić w kraju pełnomocnika do spraw doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do
spraw doręczeń przeznaczone do podatnika pismo po uprzedniej bezskutecznej próbie doręczenia, organ pozostawi w aktach sprawy ze
skutkiem doręczenia.

DO-2 (1)
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE

Załącznik Nr 1 do DO-2 (1)

DO-2/A (1)
DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
1. Nr załącznika

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 1.osoba fizyczna
*

 2.osoba prawna
**

dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

 3.jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

dotyczy podmiotu nie będącego osobą fizyczną

3. Nazwisko i imię* /Nazwa pełna**

4. PESEL

5. NIP

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość i kod pocztowy

Gmina
1

Ulica

2

6.

3

7.

Nr działki

Nr domu
4

8.

9.

5

10.

C. PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW
(wypełniamy w przypadku, gdy punkt gromadzenia jest inny niż wskazany w polu B)
Miejscowość

Gmina
1

Ulica

2

11.

3

12.

Nr działki

Nr domu
4

13.

14.

5

15.

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
D.1. POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE
Stawka opłaty

Rodzaj pojemnika
1

2

3

16.

60 l

Częstotliwość wywozów
w miesiącu

Liczba pojemników

Kwota opłaty
(iloczyn kol. 2, 3, 4)

4

5

17.

18.

19.

21.

22.

23.

25.

26.

27.

29.

30.

31.

33.

34.

35.

37.

38.

39.

41.

42.

43.

45.

46.

47.

zł
20.

zł/miesiąc

120 l
zł
24.

240 l

zł/miesiąc

zł
28.

1100 l

zł/miesiąc

zł
32.

2500 l

zł/miesiąc

zł
36.

zł/miesiąc

5000 l
zł
40.

7500 l

zł/miesiąc

zł
44.

zł/miesiąc

10000 l
zł

zł/miesiąc

Łączna miesięczna kwota opłaty

48.
(suma poz. z kol. 5)
zł/miesiąc

DO-2/A (1)

1/2

D.2. POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE (PAPIER,TWORZYWA SZTUCZNE,SZKŁO)

Liczba pojemników
Rodzaj
pojemnika

Stawka opłaty

1

papier

tworzywa
sztuczne

szkło

3

4

5

2

60 l

49.

120 l

56.

240 l

63.

1100 l

70.

2500 l

77.

5000 l

84.

7500 l

91.

10000 l

98.

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Częstotliwość
wywozów w
miesiącu

Łączna ilość
pojemników
(suma kol. 3, 4, 5)

6

7

Kwota opłaty
(iloczyn kol. 2,6,7)

8

50.

51.

52.

53.

54.

55.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

Łączna miesięczna kwota opłaty

(suma poz. z kol. 8)

zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc

105.
zł/miesiąc

D.3. POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE (BIODEGRADOWALNE)
Rodzaj
pojemnika

Liczba pojemników
biodegradowalne

Stawka opłaty

1

2

3
Grudzień-Marzec

60 l
120 l
240 l
1100 l
2500 l
5000 l
7500 l
10000 l

Kwota opłaty

106.

(iloczyn kol. 2,3,4)

Częstotliwość wywozów w miesiącu

4
Kwiecień-Listopad

5

Grudzień-Marzec

Kwiecień-Listopad

Grudzień-Marzec

107.

108.

109.

110.

111.

114.

115.

116.

117.

118.

zł
113.
zł
120.

121.

122.

123.

124.

125.

128.

129.

130.

131.

132.

zł
127.
zł
134.

135.

136.

137.

139.

138.

zł
141.

142.

143.

144.

146.

145.

zł
148.

149.

150.

151.

152.

153.

156.

157.

158.

159.

160.

zł
155.
zł

Kwiecień-Listopad
112.

zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc

zł/miesiąc

119.

zł/miesiąc

126.

zł/miesiąc

133.

zł/miesiąc

140.

zł/miesiąc

147.

zł/miesiąc

154.

zł/miesiąc

161.

zł/miesiąc
162.

Łączna miesięczna kwota opłaty

zł/miesiąc
163.

(suma poz. z kol. 5)
zł/miesiąc

DO-2/A (1)

zł/miesiąc
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE

Załącznik Nr 2 do DO-2 (1)

DO-2/B (1)
DANE DOTYCZĄCE MAŁŻONKA OSOBY SKŁADAJĄCEJ
DEKLARACJĘ

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Nazwisko i imię

2. PESEL

3. NIP

B. DANE MAŁŻONKA
4. Nazwisko

5. Imiona

6. Imię ojca

7. Imię matki

9. Numer telefonu (komórkowego/stacjonarnego)

8.PESEL

10. Adres e-mail

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

17. Nr lokalu

B.2. ADRES KORESPONDENCYJNY
(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres wskazany w polu B.1)
21. Kraj

22. Województwo

24. Gmina

25. Ulica

28. Miejscowość

23. Powiat

26. Nr domu

29. Kod pocztowy

27. Nr lokalu

30. Poczta

C.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1.
2.

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, ze upoważniam osobę wskazaną w polu B do działania w moim imieniu, w zakresie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym do składania zmiany i korekty deklaracji.
Tak
Nie

31. Imię i nazwisko

32. Data wypełnienia (dzień, miesiąc, rok)

33. Podpis składającego deklarację

__ __-__ __-__ __ __ __

DO-2/B (1)
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NUMER EWID.:
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PESEL1)
NIP

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/27/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” z dnia 26 listopada 2015r.

1)

GMINA (wg adresu nieruchomości, na której powstają odpady)

DO-3

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
- Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ
NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Składający

Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osób sprawujących zarząd nieruchomością wspólną, a także innych podmiotów władających
nieruchomością.

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1.Nazwa i adres siedziby

BIURO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
UL. DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć tylko jeden punkt)

 1. pierwsza deklaracja2)
( (wpisać datę powstania obowiązku ponoszenia opłaty)

 2. deklaracja zmieniająca składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty3)
(wpisać datę zaistnienia zmian)

 3. korekta już złożonej deklaracji

4)

obowiązującej od

 4. ustanie obowiązku uiszczenia opłaty5)
Uzasadnienie zmiany/korekty deklaracji:

(wpisać datę ustania obowiązku)

6)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI7)
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 1. właściciel

 2. współwłaściciel

 4. jednostka organizacyjna

 5. najemca/ dzierżawca

 7. inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki)

 3. użytkownik wieczysty
 6. osoba sprawująca zarząd nad
nieruchomością wspólną

____________________________________________

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni punkt)



8)
1.osoba fizyczna
5. Nazwisko*/ Nazwa pełna**

 2.osoba prawna

** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

 3.jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

6. Imiona*/ Nazwa skrócona**

7. Imię ojca*

10. Numer telefonu (komórkowego/stacjonarnego)

8. Imię matki*

9. Identyfikator REGON**

11. Adres e-mail

DO-3

1/3

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY**
12. Kraj

13. Województwo

15. Gmina

16. Ulica

19. Miejscowość

14. Powiat

20. Kod pocztowy

17. Nr domu

18. Nr lokalu

27. Nr domu

28. Nr lokalu

35. Nr lokalu

36. Nr działki9)

21. Poczta

D.3. ADRES KORESPONDENCYJNY
(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres wskazany w polu D.2)
22. Kraj

23. Województwo

25. Gmina

26. Ulica

29. Miejscowość

24. Powiat

30. Kod pocztowy

31. Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(w przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, należy zamiast pola E wypełnić załącznik DO-3/A)
32. Miejscowość, kod pocztowy

33. Ulica

34. Nr domu

F. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI
37. (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 selektywny (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku)10)

 nieselektywny

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości (wskazanych w polu E lub załączniku

38.

DO-3/A do deklaracji)

Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku (wskazanych w polu E lub załączniku DO-3/A do deklaracji)

39.

Ryczałtowa stawka opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez
11),12)
część roku

40.

13)

Łączna roczna kwota opłaty

zł/ rok
41.

(suma poz. 38 i 39 pomnożona przez poz. 40)

zł/rok

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
42. Liczba składanych załączników (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 1.DO-3/A __ __  2.pełnomocnictwo/upoważnienie 14)

__ __

 3. umowa najmu/dzierżawy__ __  4. inne (wpisać jakie)___________ 5.DO-3/B __ __

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

42. Imię i nazwisko

15)

43. Data wypełnienia (dzień, miesiąc, rok)

44. Podpis składającego deklarację

__ __-__ __-__ __ __ __
J. ADNOTACJE ORGANU
46. Uwagi
47. Data wpływu (dzień – miesiąc – rok)

48. Podpis przyjmującego formularz

__ __-__ __-__ __ __ __
Pouczenie
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
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Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji:
1. Identyfikatorem podatkowym jest:
 numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.


NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.).
 W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, należy podać zarówno NIP jak i numer PESEL.
2. Pierwsza deklaracja – Zgodnie z art. 6m ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2013 r. poz. 1399 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
3. Deklaracja zmieniająca - dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący na miesiąc bieżący lub miesiące
przyszłe. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości, jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
4. Korekta deklaracji - koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem podmiotu składającego deklarację, została błędnie
sporządzona. Podmiotowi przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U.2015, poz. 613). Korekta deklaracji
koryguje naliczenia powstałe do momentu złożenia nowej deklaracji (zmieniające).
5. Ustanie obowiązku uiszczenia opłaty następuje w przypadku, gdy nastąpi zmiana właściciela nieruchomości lub zmiana sposobu
jej użytkowania. W przypadku zaznaczenia tego punktu nie należy wypełniać pola F i G.
6. Uzasadnienie ma na celu jednoznaczne ustalenie przez organ zasadności sporządzenia korekty lub zmiany deklaracji i uniknięcia w ten
sposób prowadzenia w tym zakresie postępowania wyjaśniającego. W przypadku uzasadnienia przekraczającego objętość pola B należy
sporządzić uzasadnienie na dodatkowej karcie.
7. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów (np. właściciela, najemcy, współwłaściciela,
użytkownika wieczystego), zgodnie z art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty
te mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających
z ustawy. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki
właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
8. Po zaznaczeniu pole D.1. pozycja 4 punkt 1 osoba pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do wypełnienia druku
DO-3/B.
9. Należy wypełnić, gdy nieruchomość nie posiada nadanego adresu.
10. Przez selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości rozumie się zbieranie, w ramach którego dany strumień
odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi
właściwościami i takim samym charakterem. Wymogi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Związku określa uchwała
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Związku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
11. Zgodnie z wyborem dokonanym w polu F wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie ustalenia sposobu obliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej stawki.
12. W przypadku większej liczby innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku i wypełnienia załącznika DO-3/A należy ryczałtową stawkę opłaty pomnożyć przez ilość wykazanych nieruchomości.
13. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się jednorazowo ryczałtem za dany rok zgodnie z terminem płatności
określonym w Uchwale Nr VIII/26/2015 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „PRGOK” z 26 dnia listopada 2015 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
14. Przy złożeniu pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Gminy Piła zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783). Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (ojciec,
matka, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia), zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk, prawnuczka) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty
skarbowej.
15. Zobowiązany wyjeżdżający poza granice kraju z zamiarem zamieszkania lub zobowiązany zamieszkały za granicą lub mający
siedzibę poza granicami Polski, ma obowiązek ustanowić w kraju pełnomocnika do spraw doręczeń. W razie niewskazania
pełnomocnika do spraw doręczeń przeznaczone do podatnika pismo po uprzedniej bezskutecznej próbie doręczenia, organ pozostawi
w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
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NUMER EWID.:

GOA.6232. ________________________

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE

Załącznik Nr 1 do DO-3

DO-3/A
DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE
PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
1. Nr załącznika

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 1. osoba fizyczna
*

 2. osoba prawna

dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

**

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

dotyczy podmiotu nie będącego osobą fizyczną

3. Nazwisko i imię* /Nazwa pełna**

4. PESEL

5. NIP

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Liczba domków letniskowych
Lp.

Gmina

Miejscowość i kod
pocztowy

Ulica

Nr budynku

(w przypadku nieruchomości, na której
znajdują się domki letniskowe)

Nr działki

lub liczba nieruchomości
(w przypadku innych nieruchomości)

1

2

3

4

5

6

7

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Razem

DO-3/A
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NUMER EWID.:

GOA.6232. ________________________

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE

Załącznik Nr 2 do DO-3

DO-3/B
DANE DOTYCZĄCE MAŁŻONKA OSOBY SKŁADAJĄCEJ
DEKLARACJĘ

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Nazwisko i imię

2. PESEL

3. NIP

B. DANE MAŁŻONKA
4. Nazwisko

5. Imiona

6. Imię ojca

7. Imię matki

9. Numer telefonu (komórkowego/stacjonarnego)

8.PESEL

10. Adres e-mail

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

17. Nr lokalu

B.2. ADRES KORESPONDENCYJNY
(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres wskazany w polu B.1)
21. Kraj

22. Województwo

24. Gmina

25. Ulica

28. Miejscowość

23. Powiat

26. Nr domu

29. Kod pocztowy

27. Nr lokalu

30. Poczta

C.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1.
2.

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, ze upoważniam osobę wskazaną w polu B do działania w moim imieniu, w zakresie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym do składania zmiany i korekty deklaracji.
Tak
Nie

31. Imię i nazwisko

32. Data wypełnienia (dzień, miesiąc, rok)

33. Podpis składającego deklarację

__ __-__ __-__ __ __ __
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