Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 27 lutego 2015r.

DO-2
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1.Rok

2018

dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sobótka, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Termin składania:
Miejsce składania:

Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

Organ podatkowy:

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 pierwsza deklaracja1
art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Data powstania obowiązku,
zaistniałej zmiany
lub wygaśnięcia obowiązku opłaty

2

 nowa deklaracja
np.: zmiana liczby osób, zmiana danych, sprzedaż nieruchomości - art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)
 korekta deklaracji3
art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.)
Należy podać pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

(________-_________-_____________)
dzień
miesiąc
rok

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 właściciel nieruchomości

 współwłaściciel

 najemca, dzierżawca

 użytkownik wieczysty

 zarządca nieruchomości wspólnej

 inny

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, np. wspólnota mieszkaniowa

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE (wypełnia osoba fizyczna)
4. Nazwisko

5. Pierwsze imię, drugie imię

6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

7. PESEL/NIP4 (niepotrzebne skreślić)

8. Imię ojca (obowiązkowe gdy brak nr PESEL)

9. Imię matki (obowiązkowe gdy brak nr PESEL)

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE (wypełnia osoba prawna lub jednostka organizacyjna)
10. Pełna nazwa

11. Regon

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

18. Nr lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

22. Nr telefonu (zalecany)

23. Adres e-mail (zalecany)

21. Poczta

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI
24. Kraj

(wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby)
25. Województwo
26. Powiat

27. Gmina

28. Ulica

31. Miejscowość

32. Kod pocztowy

33. Poczta

29. Nr domu

30. Nr lokalu

34. Nr telefonu (zalecany)

35. Adres e-mail (zalecany)
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C.5. ADRES NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
36. Ulica

37. Nr domu

38. Nr lokalu

39. Miejscowość

40. Kod pocztowy

D. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny

 TAK

 NIE

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ryczałtowa stawka opłaty5 określona w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie w sprawie określenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki
letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (należy
uwzględnić sposób zbierania odpadów – selektywny lub nieselektywny)

41.
 selektywny:
42.
 nieselektywny:

288
576

zł/rok

zł/rok

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zobowiązuję się zgłaszać informację
o zmianach wartości stanowiących podstawę ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
43. Imię

44. Nazwisko

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

46. Podpis płatnika/osoby reprezentującej składającego deklarację

G. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2014r. poz. 1619).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka 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.
Objaśnienia
Pierwsza deklaracja – zgodnie z art. 6m. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2
Nowa deklaracja – zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (np. zmiana ilości osób zamieszkałych nieruchomość, odstąpienie bądź
przystąpienie do zbierania odpadów w sposób selektywny, zgon, sprzedaż mieszkania lub domu).
3
Korekta deklaracji – właściciel nieruchomości winien złożyć korygującą deklarację (art. 81 § 2. Ordynacji podatkowej) jeżeli w uprzednio złożonej deklaracji popełnił błędy
przy jej sporządzaniu (błąd w adresie, błąd w PESEL-u, brak podpisu, itp.). Ważne, aby do składanej deklaracji korygującej dołączyć pisemne uzasadnienie
przyczyn korekty.
4
Numer PESEL - wpisujemy w przypadku podatników będącymi osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, NIP – wpisujemy w przypadku pozostałych podmiotów
podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
5
W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych należy zaznaczyć poz. 41. Jeżeli zaś zdeklaruje się, że odpady
komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, należy zaznaczyć poz. 42. Wysokość ryczałtowej stawki opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości
odpadów powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie
przez część roku, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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