
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/2021 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 16.11.2021 r.

NALEŻY WYPEŁNIĆ TYLKO POLA JASNE, WIELKIMI LITERAMI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE

DGO-2 Nr kartoteki: …………………     

Termin składania

  Miejsce składania: Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61

  Organ właściwy do złożenia: Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

 A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

    1. Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):

□ Obowiązuje od: □ Obowiązuje od:

__ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __
DATA (DD-MM-RRRR)                  DATA (DD-MM-RRRR)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

    2. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):

□ właściciel nieruchomości □ współwłaściciel nieruchomości

□ użytkownik wieczysty □

□ inny podmiot władający nieruchomością (napisać jaki): …………………………………..…

    3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe pole):

□ osoba fizyczna

 C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

  C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

          *dotyczy osób fizycznych (w tym osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą)

    4. PESEL*   5. NIP**

             __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __               __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

    6. Nazwisko*/Pełna nazwa**   7. Pierwsze imię*

  C.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**

    8. Kraj   9. Województwo   10. Gmina

    11. Ulica   12. Nr budynku   13. Nr lokalu

    14. Miejscowość   15. Kod pocztowy   16. Poczta

    17. Telefon kontaktowy   18. Adres poczty elektronicznej

  C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż podany w części C.2.)

    19. Kraj   20. Województwo   21. Gmina

    22. Ulica   23. Nr budynku   24. Nr lokalu

    25. Miejscowość   26. Kod pocztowy   27. Poczta

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
składana przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Podstawa
prawna

  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej zwana Ustawą oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
  Podatkowa.

Podmiot 
zobowiązany do 

złożenia deklaracji

  Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonej na terenie działania Ekologicznego Związku
  Gmin „Działdowszczyzna”. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
  posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemców nieruchomości, dzierżawców nieruchomości, a także podmioty władające
  nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 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 (art. 2
  ust. 3 Ustawy).

Pierwsza deklaracja – 14 dni od daty powstania odpadów komunalnych.

Zmiana deklaracji – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Pierwsza deklaracja(1) Zmiana deklaracji(2)

jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w 
zarządzie lub użytkowaniu

□ osoba prawna □ inny podmiot (napisać jaki): …………………...……… 

** nie dotyczy osób fizycznych będących właścicielami
    nieruchomości rekreacyjnych



 D. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

…………………………………

    29. Ulica   30. Nr budynku lub nr działki   31. Nr lokalu

    32. Miejscowość   33. Kod pocztowy   34. Poczta

 E. WYLICZENIE OPŁATY

   E.1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Stawka Stawka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

120 litrów
  35.

1
  36.   37.   38.

2
  39.   40.

240 litrów   41. 1   42.   43.   44. 2   45.   46.

1100 litrów   47. 1   48.   49.   50. 2   51.   52.

2200 litrów   53.
1

  54.   55.   56.
2

  57.   58.

7000 litrów   59.
1

  60.   61.   62.
2

  63.   64.

  65.   66.

    OPŁATA MIESIĘCZNA (suma kwot z pozycji 65 i 66)
  67.

   E.2. RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 F. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

    69.

 G. ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 H. POUCZENIE

 I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

    74. Nazwisko     75. Imię

    76. Data wypełnienia deklaracji

 J. ADNOTACJE URZĘDOWE

 K. OBJAŚNIENIA

 L. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  28. Rodzaj prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej wg PKD (nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne)

Pojemność 
pojemnika lub 

worka

Liczba 
pojemników lub 

worków na 
papier, szkło, 

tworzywa 
sztuczne

Liczba 
odbiorów 

w 
miesiącu

Opłata
(iloczyn liczb z 

kolumny 2, 3 oraz 4)

Liczba 
pojemników lub 

worków na 
odpady 

zmieszane

Liczba 
odbiorów 

w 
miesiącu

Opłata
(iloczyn liczb z kolumny 

6, 7 oraz 8)

  SUMA
(suma kwot z pozycji 37, 43, 49, 55, 61)

  SUMA
(suma kwot z pozycji 40, 46, 52, 58, 64)

Oświadczam, że roczna opłata ryczałtowa od domku letniskowego
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

68.               ……………….…………… zł

    70.  □    pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika

    71.  □    dokumenty wskazujące upoważnienie do złożenia deklaracji …………………………………….

    72.  □    potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

    73.  □    inne ………………………………………………………………………………………………………

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

    Zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5 Ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny.

    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

    77. Podpis osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej(3)

    1. W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
        złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości.
    2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podać datę zaistnienia zmiany.
        Właściciel zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
    3. Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania deklaracji. Dokumentem upoważniającym do podpisywania
        deklaracji jest np.. pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu,
        umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp.
       Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury alb jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę
       należy wnieść na rzecz Burmistrza Miasta Działdowo. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C, RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pełna treść klauzuli informacyjnej do 

wglądu dostępna jest w siedzibie EZG „Działdowszczyzna” oraz  znajduje się na stronie internetowej www.dzialdowszczyzna.pl 


	Arkusz1

