POLA JASNE WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZRNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10-12-2012

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 2016 r., poz. 250)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osób sprawujących zarząd nieruchomością wspólną, a także innych podmiotów władających nieruchomością

Miejsce składania
deklaracji:
Termin składania:

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 05-300 Mińsk Mazowiecki

14 dni

W terminie
od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia
zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.

Nazwa i adres siedziby

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 1. pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty __ __-__ __-__ __ __ __)
 2. nowa deklaracja (data zaistnienia zmian __ __-__ __-__ __ __ __)
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3.

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 1. właściciel
 2. współwłaściciel/e
 3. użytkownik wieczysty
 4. jednostka organizacyjna
 5. osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  6. osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną
 7. wspólnota mieszkaniowa
 8. spółdzielnia mieszkaniowa
 9. inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną
4.

X 1. osoba fizyczna

1

** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

5.

Nazwisko * / Nazwa pełna **

7.

PESEL / NIP1)

X 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

X 2. osoba prawna

6.

8.

Numer telefonu

10. Nazwisko * / Nazwa pełna **

2

Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

9.

Adres e-mail

11. Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

12. PESEL / NIP1)

13. Numer telefonu

14. Adres e-mail

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

16. Województwo

18. Gmina

17. Powiat

19. Ulica

20. Nr domu

21. Nr lokalu

30. Nr domu

31. Nr lokalu

1
22. Miejscowość

25. Kraj

2

28. Gmina

32. Miejscowość

23. Kod pocztowy

24. Poczta

26. Województwo

27. Powiat

29. Ulica

33. Kod pocztowy

34. Poczta
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D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż
adres zamieszkania)
36. Województwo

35. Kraj

1

38. Gmina

39. Ulica

42. Miejscowość

43. Kod pocztowy

41. Nr lokalu

50. Nr domu

51. Nr lokalu

47. Powiat

48. Gmina

49. Ulica

52. Miejscowość

40. Nr domu
44. Poczta

46. Województwo

45. Kraj

2

37. Powiat

53. Kod pocztowy

54. Poczta

E. MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić stosowny załącznik (DO-1/A, DO-1/B, DO-2/A ).
55. Miejscowość

56. Ulica

57. Nr domu

58. Nr lokalu

59. Nr działki

MIŃSK MAZOWIECKI

F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
60.

 nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy ( wypełnić część F.1.)
 nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (wypełnić część F.2.)
 nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjnowypoczynkowe(wypełnić część F3)

F.1. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, W TYM RODZINY WIELODZIETNE, o których
)
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny * Pozycje: Nr 63, Nr 66, Nr 67, Nr 68 deklaracji
wypełnić tylko w przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkuje/ą rodzina/y wielodzietna/e

Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości:
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wskazaną w części E i w załączniku

61.

 selektywny  nieselektywny
2)

62.

(DO-1/A))

w tym liczba osób stanowiących rodzinę/y wielodzietną/e objętych zwolnieniem w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

63.

64.

zł

od jednego mieszkańca

Wysokość miesięcznej opłaty od osób zamieszkujących nieruchomość
(iloczyn poz. 62 x poz.64)

65.

Wysokość przysługującego zwolnienia

66.

Wysokość miesięcznej opłaty podlegajacej zwolnieniu
(iloczyn poz. 63 x poz. 64 x poz. 66)
Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu opłaty podlegającej
zwolnieniu (różnica: poz. 65 - poz. 67)
Wysokość opłaty za kwartał (kwotę z poz. 65 pomnożyć przez 3, z zastrzeżeniem, że

67.

zł
%

w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje/ą rodzin/a/y wielodzietna/e, wówczas kwotę
z poz. 68 pomnożyć przez 3)

zł
68.

zł
69.

zł

F.2. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości:
Pojemność
pojemników w m3

Liczba pojemników/szt.

0,24
1,1
1,5
2,0
5,0
7,0

2

 selektywny  nieselektywny
2)

Kwota opłaty/zł

Stawka opłaty/ zł

(na nieruchomości wskazanej w części E
i w załączniku (DO-1/B))

1

0,12

70.

(liczba pojemników x stawka)

3

4

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Wysokość miesięcznej opłaty (suma kwot z kol. 4 )

92.

Wysokość opłaty za kwartał (kwotę z poz. 92, należy pomnożyć przez 3)

93.

zł
zł
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ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dot. nieruchomości, o których mowa w F.1. i F.2.)
Wysokość miesięcznej opłaty (suma kwot z poz. 68 i poz. 92)

94.

Wysokość opłaty za kwartał (suma kwot z poz. 69 i poz. 93)

95.

zł
zł

F.3 NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ
WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANA JEDYNIE PRZEZ
CZĘŚĆ ROKU
Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości:

96.

 selektywny  nieselektywny
2)

97.

Liczba domków letniskowych

.

na nieruchomości wskazanej w części E i w załączniku (DO-1/C)

Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

98.

nieruchomość wskazana w części E plus nieruchomości wskazane w załączniku (DO-1/C)

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

99.

Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (iloczyn poz.( 97+ 98) x poz. 99)

100.

zł
zł

101. Liczba składanych załączników

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

 DO-1/A

-----

 DO-1/B

-----

 DO-1/C

-----

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
102. Imię i nazwisko

103. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

104. Podpis (pieczęć)

__ __-__ __-__ __ __ __
105. Imię i nazwisko

106. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

107. Podpis (pieczęć)

__ __-__ __-__ __ __ __

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
108. Uwagi

109. Data (dzień – miesiąc – rok)

110. Podpis przyjmującego formularz

__ __-__ __-__ __ __ __

Pouczenie
Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
1)

Niepotrzebne skreślić, z zastrzeżeniem:
 Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nie prowadzący
działalności gospodarczej.
 Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości
2)
Przez selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości rozumie się zbieranie odpadów z podziałem na następujące frakcje:
papier, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady
wielkogabarytowe w tym meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych),
odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, pozostałe niesegregowane odpady.
 Przy selektywnej zbiórce odpadów, należy wybrać obniżoną stawkę opłaty.
 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania regulują odrębne uchwały Rady Miasta
Mińsk Mazowiecki.
 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
*) Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku
do ukończenia 18 roku życia; w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w: a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie
z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Członkami rodziny wielodzietnej są: rodzic (rodzice) – przez którego
rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; małżonek rodzica, dziecko – przez które
rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.
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