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

1. Identyfikator podatkowy
NIP/numer PESEL

2. Nr dokumentu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/981/2013 Rady
Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości

1)

…………………………….……………

DO-1
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach).

Termin składania deklaracji: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych, bądź 14 dni od dnia wystąpienia zmian danych będących podstawą
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 20 czerwca 2013 r.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i siedziba organu

Prezydent Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
4. Miejsce, gdzie można złożyć deklarację:
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Hanasiewicza 10
Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Nowy Świat, ul. Krakowska 20
Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, ul. Kopisto 1
Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym E. Leclerc, al. Rejtana 69
Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Real, al. Witosa 21

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

□

□

pierwsza deklaracja

zmiana danych w deklaracji

2)

□

korekta deklaracji

3)

W przypadku zmiany danych podać datę powstania zmiany: …..…....¯…….....¯……………... (dzień-miesiąc-rok)
W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy pozostałych właścicieli nieruchomości, w tym osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
6. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

____________________________
1)

Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator
podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości.
2)
Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana stawki opłaty, zmiana liczby mieszkańców, zmiana
ilości wytworzonych odpadów).
3)
Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji.
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7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię* / Pełna nazwa**
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Imię ojca, imię matki* / Nazwa skrócona**
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)*
…..…...¯…….....¯……………
4)
10. Identyfikator REGON**

11. Polska klasyfikacja działalności (PKD)**

……………………………………………....
5)
13. Nr telefonu

………………………………………...................
5)
14. Adres email

………………………………………………………………
C.1. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
15. Kraj
16. Województwo

4)

12. Numer KRS**

…………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………
17. Powiat

……………………………………... ………………………………………………………………………
18. Gmina
19. Ulica
………………………………………………
22. Miejscowość

4)

……………………………………....………
20. Nr domu
21. Nr lokalu

.......................................................................................... ................................. …………………
23. Kod pocztowy
24. Poczta

……………………………………………………….. ................................................ ……………………………………………………………
C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – WYPEŁNIĆ JEŚLI JEST INNY, NIŻ ADRES W CZĘŚCI C.1
25. Kraj
26. Województwo
27. Powiat
……………………………………... ………………………………………………………………………
28. Gmina
29. Ulica
………………………………………………
32. Miejscowość

……………………………………………….
30. Nr domu
31. Nr lokalu

………………………………………………………………… ………………………
33. Kod pocztowy
34. Poczta

………………………………………………………..

................................................

…………………

..........................................................................................

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
35.
Łączna miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6)

…………………….…………...

zł/m-c

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
36.
Liczba załączników ZN-1 (podać ilość)
……..…..…..

szt.

37.

Inne dokumenty (podać jakie)

……………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................

____________________________
4)

W przypadku braku numeru należy wpisać słowo „brak”.
Podanie informacji o numerze telefonu i adresie e-mail nie jest obowiązkowe.
6)
W przypadku budynku mieszkalnego wielolokalowego - z załącznika ZN-1 należy podać kwotę z poz. 34 lub w przypadku złożenia więcej
niż jednego załącznika ZN-1 sumę kwot poz. 34 z wszystkich załączników.
W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego - z załącznika ZN-1 należy podać kwotę z poz. 35 lub w przypadku złożenia więcej
niż jednego załącznika ZN-1 sumę kwot poz. 35 z wszystkich załączników.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne - z załącznika ZN-1 należy podać kwotę z poz. 39 lub
w przypadku złożenia więcej niż jednego załącznika ZN-1 sumę kwot poz. 39 z wszystkich załączników.
W przypadku nieruchomości, która w części jest nieruchomością zamieszkałą, a w części nieruchomością niezamieszkałą, na której
powstają odpady komunalne - z załącznika ZN-1 należy podać sumę kwot poz. 34. i poz. 39. albo sumę kwot poz. 35. i poz. 39.
z wszystkich załączników.
5)
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
38. Data wypełnienia deklaracji
(dzień-miesiąc-rok)

39. Czytelny podpis właściciela nieruchomości bądź osoby reprezentującej właściciela
nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika
uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości)
1. …………………………………………………………………………………………………….

…..….....¯……...…..¯……..………

2. ………….…………………………………………………………………………………………

G. ADNOTACJE URZĘDU
40. Uwagi organu

41. Data przyjęcia deklaracji
(dzień-miesiąc-rok)

42. Podpis przyjmującego deklarację

43. Podpis osoby dokonującej weryfikacji
deklaracji

…..….....¯……...…..¯……..…….
Pouczenie:
1.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.);

2.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 20 czerwca 2013 r. albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Rzeszowa określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze;

3.

W przypadku dokonania zmiany danych w deklaracji przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.
Objaśnienia do deklaracji DO-1 „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”:

1.

Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, oraz jednostkę organizacyjną
i osobę posiadającą 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;

2.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć lokal mieszkalny zamieszkiwany przez jedną bądź większą liczbę osób;

3.

Przez zabudowę jednorodzinną należy rozumieć zabudowę na nieruchomości, na której znajdują się nie więcej niż dwa lokale
mieszkalne;

4.

Przez zabudowę wielolokalową należy rozumieć zabudowę na nieruchomości, w której znajduje się trzy lub więcej lokali mieszkalnych;

5.

Właściciel nieruchomości, który ma zawartą dotychczas z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest obowiązany
dołączyć kopię ww. umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości w pojemnikach na frakcję „mokrą” odpadów należących do frakcji „suchej” lub szkła bądź
w pojemnikach na frakcję „suchą” odpadów klasyfikujących się do frakcji „mokrej” traktowany będzie jako niedopełnienie obowiązków
selektywnego zbierania odpadów komunalnych – skutkiem tego naliczana będzie wyższa opłata;

7.

W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją, w oryginale lub
w formie uwierzytelnionego odpisu, wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
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