POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

1. PESEL/NIP 1*)
Załącznik do Uchwały
Nr XXII/217/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 grudnia 2012 r.

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
2. Dzień- Miesiąc- Rok

……….-……….-……….
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 391)

Składający:

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością położonej na terenie Gminy Mierzęcice
- do 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie
nieruchomości.
Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice

Termin składania:

Miejsce składania:

A. MIEJSCE I OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Organ właściwy do złożenia deklaracji

4. Data wpływu:

Wójt Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95,
42-460 Mierzęcice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja

□ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości
□ Współwłaściciel
□ Najemca, dzierżawca
□ Użytkownik wieczysty
□ Zarządca nieruchomości
□ Posiadacz samoistny
□ Inny podmiot władający nieruchomością ……………………………………………………………………………………………..
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
7. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Osoba fizyczna

□ Osoba prawna

□ Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

D1. OSOBA FIZYCZNA
8. Imię i nazwisko

9. Imię ojca

10. Imię matki

11.Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

12. Numer telefonu

13. Adres e-mail

D2. POZOSTAŁE PODMIOTY 2
14. Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
15. REGON

16.KRS

17. Numer telefonu

18. Adres e-mail

19. Osoby upoważnione do reprezentowania

D3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 3
20. Miejscowość

21. Ulica

22. Nr domu

23. Nr lokalu

24. Kod pocztowy

25. Poczta

26. Numer ewidencyjny działki:

D4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości w D3
27. Kraj

28. Województwo

29. Powiat

30. Gmina

31. Ulica

32. Nr domu

34. Miejscowość

35. Kod pocztowy

33. Nr lokalu

36. Poczta

E. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA NA NIERUCHOMOŚCI
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
37. Czy na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D3 prowadzona jest działalność gospodarcza?

□ TAK
□ NIE
Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zawrzeć dodatkową odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych
powstających w wyniku prowadzenia tej działalności z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Mierzęcice.

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
38.

1.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D3 niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób:

□
2.

SELEKTYWNY

□

4

NIESELEKTYWNY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D3 niniejszej deklaracji zamieszkuje
(podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości - faktycznie przebywających).

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami określonej odrębną
uchwałą Rady Gminy Mierzęcice)

X

=

zł

5

(Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….)

G. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA POTRZEBY WŁASNE
39. Czy nieruchomość wskazana w części D3 niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik?

□ tak (należy podać pojemność) …………m

3

6

□ nie

H. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)
40.
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………

I.OŚWIADCZENIE
I
PODPIS
SKŁADAJĄCEGO
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*)

DEKLARACJĘ/

OSOBY

41. Imię

42. Nazwisko

43. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

44. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

7

J. ADNOTACJE ORGANU

*)Niepotrzebne skreślić
Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a
2.

ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t. j. Dz. U.
z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm).
Niezłożenie deklaracji w terminach określonych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 391) albo uzasadnionych
wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, spowoduje określenie (na podstawie art. 6o ww.
ustawy) przez Wójta Gminy Mierzęcice w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami.

Objaśnienia:
1. PESEL w przypadku osób będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nie prowadzących
działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
2. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
3. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest
złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za
odbieranie odpadów zbieranych w sposób nieselektywny wraz z zaległymi odsetkami.
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy (bez wezwania) do 15 dnia po
upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata, przy czym pierwszą wpłatę za miesiąc lipiec
2013 r. należy uiścić do dnia 15 sierpnia 2013 r..
6. Dane potrzebne do celów sprawozdawczych.
7. W przypadku podpisu osoby reprezentującej osobę składającą deklarację, do informacji należy dołączyć
pełnomocnictwo wraz z wniesioną opłatą skarbową.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Twardoch

