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

NUMER EWID.:

GOA.6232. ________________________

PESEL1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/40/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” z dnia 27 lutego 2020r.

NIP 1)
GMINA (wg adresu nieruchomości, na której powstają odpady)

DO-1 (2)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
- Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY2)
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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 lub określonej w
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

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)

(wpisać datę ustania obowiązku)

Uzasadnienie zmiany/korekty deklaracji (pole nieobowiązkowe):
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

7)

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
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni punkt)



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**
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7. Imię ojca*

8. Imię matki*

9. Identyfikator REGON**

10. Numer telefonu (komórkowego/stacjonarnego)

11. Adres e-mail

(pole nieobowiązkowe)

(pole nieobowiązkowe)

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 8)

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

36. Nr lokalu

37. Nr działki 8)

F. DEKLARACJA CAŁOŚCIOWA / CZĘŚCIOWA
(należy wypełnić w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi)
38. (zaznaczyć odpowiedni punkt)



dotyczy części nieruchomości posiadającej
oddzielne
przyporządkowane
jej
miejsce
gromadzenia odpadów

 dotyczy całej nieruchomości

G.
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
POSIADANIA
KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO
I
KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W ZWIĄZKU Z
KORZYSTANIEM ZE ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
(należy wypełnić w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
39. (zaznaczyć odpowiedni punkt)

 deklaruję posiadanie kompostownika przydomowego i

 deklaruję brak kompostownika przydomowego

kompostowanie w nim całości bioodpadów powstających
na terenie nieruchomości

w którym będę kompostował w całości bioodpady
powstające na terenie nieruchomości

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w polu D.2, E lub załączniku (DO-1/A) do deklaracji

40.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9)

41.

10)

Miesięczna kwota opłaty

zł/osobę/miesiąc
42.

(iloczyn poz. 40 i 41)

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zł/miesiąc
11) 12)

43.
zł/osobę/miesiąc

Wartość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12)

44.

(iloczyn poz. 40 i 43).

Łączna wartość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zastosowaniu zwolnienia

zł/miesiąc
45.
zł/miesiąc

(poz. 42. pomniejszona o poz. 44.)10) 11)

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

 1. DO-1/A __ __  2. pełnomocnictwo/upoważnienie13)__ __  3. inne (wpisać jakie) ___________
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J.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym

47. Imię i nazwisko

14)

48. Data wypełnienia (dzień, miesiąc, rok)

49. Podpis składającego deklarację

__ __-__ __-__ __ __ __

K. ADNOTACJE ORGANU
50. Uwagi

51. Data wpływu (dzień – miesiąc – rok)
52. Podpis przyjmującego formularz

__ __-__ __-__ __ __ __

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

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

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, należy podać zarówno NIP jak i numer PESEL

2.

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”.

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 zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 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 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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana. 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. Korekta deklaracji koryguje naliczone
opłaty powstałe do momentu złożenia nowej deklaracji (zmieniającej).

6.

Ustanie obowiązku uiszczenia opłaty następuje w przypadku, gdy nieruchomość
W przypadku zaznaczenia tego punktu nie należy wypełniać pola F - H.

opuszczą wszyscy mieszkańcy.
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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.

Należy wypełnić, gdy nieruchomość nie posiada nadanego adresu.

9.

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.

10. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
11. Wysokość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwałą Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik
przydomowy i kompostujących w nim w całości bioodpady stanowiące odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości.
12. 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. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (ojciec, matka,
dziadek, babcia, pradziadek, prababcia), zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk, prawnuczka) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty
skarbowej.
13. 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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1.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi” w Pile, Biuro Związku: ul Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, e-mail: prgok@prgok; tel. 67 344 21
00

2.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Biurze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi” w Pile e-mail: iodo@iodopila.pl; tel. 67 344 21 00

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c) i e) RODO tj. w zakresie niezbędnym do
realizacji obowiązków lub uprawnień administratora określonych w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz wydanych na nich podstawie aktach prawa miejscowego - w celu wymiaru i poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia podstawy ulg i zwolnień w tej opłacie, jak i jej egzekucji, nadto w
celu realizacji usługi odbioru odpadów.

4.

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, regulujących opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbiór odpadów i jest niezbędne do identyfikacji podmiotu zobowiązanego
do wnoszenia opłaty oraz właściciela nieruchomości, z której usługa ma być realizowana, a konsekwencją ich
niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

5.

Dane osobowe mogą być ujawnione, przetwarzającym tj. dostawcom usług informatycznych, wykonawcom usługi
odbioru odpadów.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów ich
przetwarzania danych tj. przez okres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych oraz pobierania i dochodzenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , nadto w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z
przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, jak i ograniczenia ich
przetwarzania oraz usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania
przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.).

9.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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