Uchwała Nr XXVI/265/2020
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oznaczony symbolem DO-1,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oznaczony symbolem
DO-Z1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oznaczony symbolem
DO-Z2, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wzór oświadczenia o danych pozwalających naliczyć opłatę w poszczególnych lokalach
budynku wielorodzinnego, oznaczony symbolem DO-Z3, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć
w Urzędzie Miejskim w Słubicach:
1) w roku 2021 do 28 lutego 2021 r.;
2) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
3) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 3. 1. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach lub za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej.
2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej.
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3. Deklaracje złożone w formie elektronicznej powinny być opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2021 r. traci moc uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
uchwała Nr XLVIII/376/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Cholewczyński
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy

2. Nr dokumentu

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
Nr XXVI/265/2020
z dnia 26 listopada 2020 r.

numer PESEL / NIP / Identyfikator REGON (niepotrzebne skreślić) 1)

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

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.
1439).
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomosci odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby

Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

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

❑ 1. pierwsza deklaracja 2)

❑ 2. nowa deklaracja 3) ❑ 3. korekta deklaracji 4) ………………………………………………………………..
Data od której obowiązuje deklaracja (miesiąc – rok) |__|__|-|__|__|__|__|
Przyczyna złożenia deklaracji ……………………………………………………………………………………………………………………………….

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

❑ 1. Właściciel, użytkownik lub posiadacz
❑ 3. Zarząd

❑ 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
❑ 4. Inny (należy podać jaki) ………………………….………………………….

W przypadku gdy współwłaścicieli nieruchomości jest wiecej niż jeden – pozostałe osoby wypełniają załącznik DO-Z2

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy właściciela niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj właściciela składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. Osoba fizyczna

❑ 2. Osoba prawna

❑ 3. Jednostka organizacyjna

7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

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

Pola 9, 10, 11 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

10. Imię ojca

11. Imię matki

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

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

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

18. Nr lokalu

21. Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeśli inny niż wymieniony w części D.2.)
22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Nr domu

29. Miejscowość

30. Kod pocztowy

28. Nr lokalu

31. Poczta

DO-1
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D.4. KONTAKT
32. Telefon

33. E-mail

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(do wyliczenia opłaty należy przyjąć sumę opłat obliczonych w załączniku/załącznikach
DO-Z1 wskazanych w poz. 13 lub w poz.17)

34.

zł

E.2. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(do wyliczenia opłaty należy przyjąć sumę opłat obliczonych w załączniku/załącznikach
DO-Z1 wskazanych w poz. 18)

35.

zł

E.3. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(do wyliczenia opłaty należy przyjąć sumę opłat obliczonych w załączniku/załącznikach
DO-Z1 wskazanych w poz.79)

36.

zł

E.4. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
37.
ŁĄCZNA KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DO ZAPŁATY (suma opłat wskazanych w poz. 34, poz. 35 i poz.36)

zł

F. ZAŁĄCZNIKI
38. Ilość załączników
Załącznik DO-Z1

|__|__|

39. Ilość załączników
Załącznik DO-Z2

|__|__|

Oświadczenie o danych pozwalających naliczyć
opłatę w poszczególnych lokalach budynku
wielorodzinnego

40. Ilość
oświadczeń

|__|__|

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
41. Imię

42. Nazwisko

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

44. Podpis (pieczęć) właściciela / osoby reprezentującej właściciela

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

DO-1
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H. ADNOTACJE URZĘDU
45. Uwagi

46. Data (dzień - miesiąc - rok)

47. Podpis przyjmującego formularz

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
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 2020 r., poz. 1427 ze zm.).
• W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych
zawartych w deklaracji, Burmistrz 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.
• Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminie odpowiednio za I
kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 lipca, za III kwartał do 15 października i za IV kwartał 31 grudnia. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

OBJAŚNIENIE
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. Identyfikator REGON w
przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza 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.
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
4) Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako
podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej
wysokość zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca stanowiącego jednosoosobowe gospodarstwo
domowe. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
5) W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego opuszczenia nieruchomości na okres
dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy) lub zaprzestaniu wytwarzania odpadów (w przypadku nieruchomości niezamieszkałej) właściciel
nieruchomości winien złożyć nową deklarację w celu zgłoszenia ustania obowiązu uiszczenia opłaty, wpisując w odpowiedniej pozycji części E
deklaracji DO-1 i w części B załącznika DO-Z1 wartość „0”.
6) W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa,
pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Zwolnione z opłaty
skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Miejski w Słubicach reprezentowany przez Burmistrza, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, tel. 95 737
20 00, e-mail:, slubice@slubice.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych – 10 lat.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i
Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa
w punkcie 3.

DO-1
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1. Identyfikator podatkowy

2. Nr dokumentu

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
Nr XXVI/265/2020
z dnia 26 listopada 2020 r.

numer PESEL / NIP / Identyfikator REGON (niepotrzebne skreślić) 1)

ZAŁĄCZNIK DO-Z1
Załącznik DO-Z1 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości składa deklarację
dla większej liczby nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębny załącznik.
3. Nr załącznika

|__|__|__|

A. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANY ZAŁĄCZNIK
4. Ulica

5. Nr domu

6. Nr lokalu

7. Miejscowość

8. Obręb i nr działki ewidencyjnej (w przypadku braku
adresu)

9. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. Zamieszkała ❑ 2. Niezamieszkała ❑ 3. W części zamieszkała i w części niezamieszkała2)
❑ 4. Domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
10. Adres punktu wywozowego - ulica, nr domu, obręb i nr działki ewidencyjnej inne dane identyfikujące lokalizację pojemników 3) *

B. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
B.1. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Liczba gospodarstw domowych 4)

Stawka opłaty (zł)

Wysokość opłaty (zł)
(iloczyn kol. 1 i kol. 2)

1

2

3

11.

12.

13.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od nieruchomości wymienionej w części A, stanowi Iloczyn liczby gospodarstw
domowych i stawki opłaty od gospodarstwa domowego.

B.2. WYSOKOŚĆ CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z TYTŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA
I KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

❑ Oświadczam, że wyposażyłem nieruchomość wymienioną w części A w kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
Liczba gospodarstw domowych 4)
1
14.

Kwota zwolnienia (zł)
(iloczyn kol. 1 i kol. 2)

Stawka zwolnienia (zł)
2
15.

3
16.

Wysokość częściowego zwolnienia stanowi Iloczyn liczby gospodarstw domowych i stawki zwolnienia.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od nieruchomości
wymienionej w części A, po uwzględnieniu częściowego zwolnienia.
(należy wypełnić poz. 17 wpisując opłatę obliczoną w poz. 13, pomniejszoną o kwotę zwolnienia z poz. 16)

17.

B.3. OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK
KALENDARZOWY OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK
LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
❑ Oświadczam, że na nieruchomości wymienionej w części A, znajduje się domek letniskowy lub

Wysokość opłaty (zł)
18.

nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
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B.4. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Iloczyn łącznej liczby pojemników poszczególnych rodzajów opróżnianych w miesiącu i stawki opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika
danej pojemności.
Pojemniki na odpady komunalne zgromadzone selektywnie – papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale
Łączna ilość
pojemników (suma
kol. 2-4)

Liczba pojemników poszczególnych frakcji opróżnianych w miesiącu

Rodzaj
pojemnika/worka

PAPIER
1

Opłata (zł)
(iloczyn kol. 5 i kol. 6 )

TWORZYWA
SZTUCZNE, METALE

SZKŁO

2

Stawka opłaty za
jednorazowe
opróżnienie pojemnika
(zł)

3

4

5

6
7

7

60 L

19.

20.

21.

22.

23.

24.

120 L

25.

26.

27.

28.

29.

30.

240 L

31.

32.

33.

34.

35.

36.

1100 L

37.

38.

39.

40.

41.

42.

7000 L

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Pojemniki na odpady komunalne – bioodpady
Liczba pojemników opróżnianych w
miesiącu

Rodzaj
pojemnika/worka

BIOODPADY

1

Opłata (zł)
(iloczyn kol. 2 i kol. 3)

Stawka opłaty za jednorazowe opróżnienie
pojemnika (zł)

2

3

4

49.

50.

51.

52.

53.

54.

240 L

55.

56.

57.

1100 L

58.

59.

60.

61.

62.

63.

60 L
120 L

7000 L

Pojemniki na odpady komunalne – zmieszane (pozostałe po segregacji)
Liczba pojemników opróżnianych w
miesiącu

Rodzaj
pojemnika/worka

ZMIESZANE

1

60 L
120 L
240 L
1100 L
7000 L

Opłata (zł)
(iloczyn kol. 2 i kol. 3)

Stawka opłaty za jednorazowe opróżnienie
pojemnika (zł)

2

3

4

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami,
od nieruchomości wymienionej w części A
(należy wypełnić poz. 79 wpisując sumę opłat obliczonych w kol. 4 i kol. 7)

79.

zł

C. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
80. Imię

81. Nazwisko

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

83. Podpis (pieczęć) właściciela / osoby reprezentującej właściciela

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
* pole nieobowiązkowe

1)

2)
3)
4)

5)

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. Identyfikator
REGON w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
Nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy oraz na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Dotyczy
przypadku, w którym wyodrębniono lokal na prowadzoną działalność.
Wskazanie lokalizacji pojemników na odpady komunalne. Można dołączyć mapkę lub plan sytuacyjny.
Należy podać liczbę gospodarstw domowych zamieszkujących nieruchomość na podstawie definicji gospodarstwa domowego, znajdującej się
w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Według tej definicji przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę
samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią
zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa,
pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Zwolnione z opłaty
skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy

2. Nr dokumentu

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
Nr XXVI/265/2020
z dnia 26 listopada 2020 r.

numer PESEL / NIP / Identyfikator REGON (niepotrzebne skreślić) 1)

ZAŁĄCZNIK DO-Z2
Załącznik DO-Z2 przeznaczony jest dla współwłaścicieli nieruchomości.

3. Nr załącznika

|__|__|__|

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(należy podać dane identyfikacyjne właściciela wymienionego w części D1 deklaracji DO-1)
* - dotyczy właściciela niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. Osoba fizyczna

❑ 2. Osoba prawna

❑ 3. Jednostka organizacyjna

5. Nazwa pełna * / Nazwisko **
6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

B. DANE KOLEJNEGO WŁAŚCICIELA
* - dotyczy właściciela niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. Osoba fizyczna

❑ 2. Osoba prawna

❑ 3. Jednostka organizacyjna

8. Nazwa pełna * / Nazwisko **
9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
10. Identyfikator podatkowy - numer PESEL / NIP / Identyfikator REGON (niepotrzebne skreślić) 1)

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

12. Imię ojca

13. Imię matki

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

20. Nr lokalu

23. Poczta

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeśli inny niż wymieniony w części B.2.)
24. Kraj

25. Województwo

26. Powiat

27. Gmina

28. Ulica

29. Nr domu

31. Miejscowość

32. Kod pocztowy

30. Nr lokalu

33. Poczta

B.4. KONTAKT
34. Telefon
35. E-mail

B.5. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
36. Imię

37. Nazwisko

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

39. Podpis (pieczęć) właściciela / osoby reprezentującej właściciela

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
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C. DANE KOLEJNEGO WŁAŚCICIELA
* - dotyczy właściciela niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
40. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. Osoba fizyczna

❑ 2. Osoba prawna

❑ 3. Jednostka organizacyjna

41. Nazwa pełna * / Nazwisko **

42. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
43. Identyfikator podatkowy - numer PESEL / NIP / Identyfikator REGON (niepotrzebne skreślić) 1)

Pola 44, 45, 46 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
44. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

45. Imię ojca

46. Imię matki

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

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

48. Województwo

49. Powiat

50. Gmina

51. Ulica

52. Nr domu

54. Miejscowość

55. Kod pocztowy

53. Nr lokalu

56. Poczta

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeśli inny niż wymieniony w części C.2.)
57. Kraj

58. Województwo

59. Powiat

60. Gmina

61. Ulica

62. Nr domu

64. Miejscowość

65. Kod pocztowy

63. Nr lokalu

66. Poczta

C.4. KONTAKT
67. Telefon
68. E-mail

C.5. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
69. Imię

70. Nazwisko

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

72. Podpis (pieczęć) właściciela / osoby reprezentującej właściciela

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
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. Identyfikator REGON w
przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

DO-Z2

2/2

Id: 3D8A5A24-677F-4A52-8E57-EE5EC4C0469D. podpisany

Strona 2

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w
Słubicach
Nr XXVI/265/2020
z dnia 26 listopada 2020 r.

DO-Z3
..............................................
(miejscowość, data)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
(dane właściciela)

Wskazane

poniżej

OŚWIADCZENIE
dane
dotyczą
nieruchomości

zlokalizowanej

przy ul. ..............................................................w.................................................(miejscowo
ść).
Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością: zamieszkałą/w części zamieszkałą w
części niezamieszkałą*.
Oświadczam, że w budynku wielolokalowym znajduje się .......................... lokali
mieszkalnych, w tym ................. lokali jest zamieszkałych, a ............... lokali mieszkalnych
jest niezamieszkałych zgodnie z załączoną tabelą.
Wykaz wszystkich lokali przeznaczonych i nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe:
Lokal
(nr lokalu mieszkalnego
/ lokalu użytkowego)
1

*

Liczba gospodarstw
domowych
zamieszkująca w
lokalu mieszkalnym
2

UWAGI
4

Niepotrzebne skreślić

Id: 3D8A5A24-677F-4A52-8E57-EE5EC4C0469D. podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest z nowelizacją ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
Rada gminy na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania
deklaracji, zobowiązana jest określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące
sposobu jej wypełnienia oraz pouczenia. Ponadto należy określić warunki i tryb składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej .
Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego pobierania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.
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