POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1)

2. Nr dokumentu

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629)
Właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie miasta i gminy Lwówek, z zastrzeżeniem, że pod pojęciem
właściciela nieruchomości, zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 pkt 4. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku
opłaty. Nową deklarację składa się w terminie 14 dni od zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na której produkowane są odpady.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK UL. RATUSZOWA 2, 64-310 LWÓWEK
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja składana po raz pierwszy – data powstania obowiązku (miesiąc-rok) ___
2. nowa deklaracja – data zmiany (miesiąc – rok) : ___ – _____r.
3. korekta deklaracji- data (miesiąc-rok) ___ – _____r.

–

_____r.

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

1.osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3.

jednostka organizacyjna

 4.

spółka niemająca osobowości prawnej

6. Rodzaj własności/posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel

 2. współwłaściciel

D. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ

 3. użytkownik wieczysty, najemca  4. inny podmiot władający nieruchomością

* - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
7. Nazwisko*/Nazwa pełna**

8. Pierwsze imię, drugie imię*/Nazwa skrócona**

9. Telefon kontaktowy

10. Adres e-mail

11. Identyfikator REGON**

12. Data urodzenia* (dd – mm – rrrr)

13. Imię ojca*

14. Imię matki*

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

18. Gmina

16. Województwo

17. Powiat

19. Ulica

20. Nr domu

22. Miejscowość

23. Kod pocztowy

21. Nr lokalu

24. Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH OPŁATĄ
E.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY
25. Miejscowość

26. Ulica

E.2. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
WRAZ Z MAŁOLETNIMI

27. Nr domu

28. Nr lokalu

29.

1. Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub
niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
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E.3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRODUKOWANYCH ODPADÓW
UWAGA - możliwa jest wyłącznie jedna odpowiedź twierdząca
30. TAK lub NIE

PRODUKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
31. TAK lub NIE

PROWADZONA JEST SELEKTYWNA ZBIORKA ODPADÓW

F. OBLIECZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA JEDEN MIESIĄC
(iloczyn deklarowanej liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki obowiązującej opłaty)
34. Podstawa (w osobach)

35. Wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku
(w zł) stawka opłaty (zaznaczyć właściwy kwadrat):

36. Kwota opłaty do zapłaty (w zł)
(poz.34 * poz.35a lub poz.34 * poz.35b.)

35a.

Selektywne

14,00

zł
35b.

Nieselektywne 22,00 zł

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym
37. Imię

38. Nazwisko

39. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

40. Podpis (pieczęć) składajacego / osoby reprezentującej składajacego

2)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
41. Uwagi organu podatkowego

42. Data (dzień - miesiąc - rok)

43. Podpis przyjmującego formularz

2) Niepotrzebne skreślić.

Objaśnienia
1)

2)
3)
4)

5)

Przez osobę zamieszkująca nieruchomość należy rozumieć osobę, która w tej nieruchomości zazwyczaj spędza czas przeznaczony
na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanym z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych,
interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu WE nr 763/2008 z dnia
9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.
Deklaracja dotyczy jednej zamieszkałej nieruchomości. W przypadku posiadania więcej niż jednej zamieszkałej nieruchomości, należy
złożyć odpowiadającą temu liczbę deklaracji.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość określa liczbę osób dorosłych oraz dzieci.
Rodzaj produkowanych odpadów określa się poprzez ustalenie faktu segregowania szkła, plastików, makulatury i opakowań
wielomateriałowych do przeznaczonych do tego celu pojemników lub opakowań znajdujących się na wskazanej w deklaracji
nieruchomości.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty ustalonej
przez Radę Miejską w Lwówku w drodze uchwały.

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.)
2. Nie złożenie niniejszej deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnione wątpliwości, co do danych w niej zawartych
skutkować będzie wydaniem decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6o ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
1.
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