1. PESEL/NIP1

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI – NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 2
2. Dzień-Miesiąc-Rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Termin składania:
Pierwsza deklaracja:
do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
Nowa deklaracja:
do 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnaj opłaty
1. Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.
2. Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
3. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.

A. MIEJSCE SKŁADANIA:
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację
Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Cel złożenia deklaracji(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Złożenie pierwszej deklaracji (data zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości:

)

Złożenie nowej deklaracji3 (data zaistnienia zmian danych:

)

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty4
ustania obowiązku uiszczania opłaty5
Korygująca deklaracja6
5. Uzasadnienie konieczności złożenia nowej deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel7

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

Użytkownik wieczysty
Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
7. Nazwisko

9. Nr telefonu kontaktowego (informacja dobrowolna)

8. Pierwsze imię, drugie imię

10. Adres poczty elektronicznej (informacja dobrowolna)

D.2. Podmioty niebędące osobami fizycznymi
11. Nazwa pełna

12. Nr telefonu kontaktowego (informacja dobrowolna)

13. Osoby upoważnione do reprezentowania:

14. Adres poczty elektronicznej (informacja dobrowolna)
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D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne8
15. Ulica
16. Nr domu

18. Miejscowość

17. Nr lokalu

19. Kod pocztowy

21. Nr ewidencyjny działki oraz obręb geodezyjny

20. Poczta

22. Ilość lokali mieszkalnych znajdujących się w nieruchomości

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.
23. Kraj
24. Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Nr domu

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

32. Poczta

29. Nr lokalu

Oświadczam, iż odpady pochodzące z nieruchomości9:
będą zbierane w sposób selektywny

nie będą zbierane w sposób selektywny

Wybieram metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
od powierzchni lokalu mieszkalnego10

od gospodarstwa domowego11

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. OD POWIERZCHNI LOKALU MIESZKALNEGO
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 12

33.
zł/m2

Powierzchnia lokalu/i w nieruchomości wskazanej w części D.3. Należy wliczyć powierzchnię lokalu
do 110 m2. Powierzchnia jednego lokalu powyżej tej wartości nie jest wliczana do opłaty. 13

34.
m2

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 33 należy pomnożyć przez powierzchnię lokalu wskazaną
w poz. 34)

35.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 35 należy pomnożyć przez 3 miesiące)14

36.

zł/miesiąc

zł/kwartał
E.2. OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
37. Rodzaj gospodarstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat) i podać liczbę przy zaznaczonym kwadracie 15:
gospodarstwo jednoosobowe (liczba gospodarstw jednoosobowych:

)

gospodarstwo dwuosobowe (liczba gospodarstw dwuosobowych:

)

Miesięczna kwota opłaty16

38.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 38 należy pomnożyć przez 3 miesiące)14

39.

zł/miesiąc
zł/kwartał
F. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaje załączników)
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

40. Data

41. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska oraz pieczęci osoby upoważnionej)

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 36 i/lub 39 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1619).

H. ADNOTACJE ORGANU

42. Data (dzień-miesiąc-rok)

43. Podpis przyjmującego formularz
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Objaśnienia:
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

Numer PESEL wpisują własciciele będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nie prowadzący działalnosci gospodarczej lub nie bedący
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
W zabudowie budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną właśność lokali deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia
mieszkaniowa.
Podczas składania nowej deklaracji, należy uzasadnić konieczność jej składania w poz. 5. Nową deklarację składa się w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalania wysokości naliczonej opłaty.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany powierzchnii lokalu, zmian
liczby gospodarstw, zwiększenie zużycia wody w gospodarstwie jedno lub dwuosobowym, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób
selektywny), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W przypadku zaprzestania powstawania odpadów np. sprzedaży nieruchomości lub na skutek czasowego opuszczenia nieruchomości na okres dłuższy niż 1
pełen miesiąc kalendarzowy, właściciel nieruchomości ma prawo do złożnia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty. Podobna
sytuacja jest przy sprzedaży nieruchomości, w takim przypadku, obowiązki właściciela nieruchomości przechodzą na nabywcę nieruchomości. W przypadku
powrotu do nieruchomości, jej właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty powrotu i rozpoczęcia powstawania odpadów,
wypełniając wszystkie wymagane pola.
Właściciel nieruchomości może złożyć deklaracje korygującą w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (np. zmaina nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadkiu konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np.
z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
do korygującej deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
Jeżeli deklarację składa współwłaściciel nieruchomości, zobowiązany jest on złożyć załącznik nr DO-1A.
Dla każdego budynku mieszkalnego należy złożyć odrębną deklarację.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku segregacji odpadów komunalnych właściwy organ w
drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną za niesegregowanie odpadów komunalnych, a w przypadku wyboru metody od gospodarstwa domowego właściwy
organ w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną za niesegregowanie odpadów komunalnych wg matody od powierzchni lokalu mieszkalnego.
Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego. W rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego za taką powierzchnię uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatorów, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się
powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do
przechowywania opału.
Zgodnie ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 roku Nr 93 poz. 768 ze zm.) powierzchnie pomieszczeń lub ich
części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest
mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się.
Właściciele nieruchomości, na których prowadzone są jedno lub dwuosobowe gospodarstwa domowe mogą wybrać metodę od gospodarstwa domowego, jeżeli
łącznie zostaną spełnione niżej podane warunki:
1) zużycie wody na cele bytowe w ciągu sześciu ostatnich miesięcy w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym średniomiesięcznie nie
przekracza 4 m3,
2) odpady pochodzące z nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób selektywny,
3) właściciel nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskaże, że wybiera metodę ustalania opłaty od
gospodarstwa domowego i że odpady pochodzące z nieruchomości będzie segregował oraz załączy do deklaracji dokumenty potwierdzające, że zużycie wody
na cele bytowe w gospodarstwie domowym w ciągu 6 – miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji, w przeliczeniu na jedną osobę średniomiesięcznie nie
przekracza 4 m3.
W przypadku nie segregowania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób
nieselektywny, a przy wyborze segregowania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w
sposób selektywny.
W przypadku składania deklaracji przez wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię mieszkaniową lub właściciela nieruchomości w skład, której wchodzi więcej niż
jeden lokal mieszkalny, należy wpisać sumę powierzchni wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku, przy czym w przypadku kiedy lokal
mieszkalny będzie miał powierzchnię większą niż 110 m2 należy przyjąć do wliczenia powierzchnię 110 m2 za ten lokal. Powierzchnia jednego lokalu powyżej tej
wartości nie jest wliczana do opłaty.
Opłatę z poz.36 i 39 należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 15 marca za I kwartał, do 15 czerwca za II kwartał, do 15 września za III kwartał, do 15
grudnia za IV kwartał na rachunek bankowy Gminy Pruszcz Gdański lub w kasie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.
W przypadku składania deklaracji przez wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię mieszkaniową lub właściciela nieruchomości, w której znajduje się więcej niż
jedno gospodarstwo domowe jednoosobowe lub dwuosobowe, należy zaznaczyć właściwe gospodarstwa i wpisać liczbę tych gospodarstw korzystających z
metody od gospodarstwa domowego.
W przypadku składania deklaracji przez zarząd nieruchomością wspólną lub właściciela nieruchomości w skład, której wchodzi więcej niż jedno gospodarstwo
domowe jednoosobowe lub dwuosobowe korzystających z metody od gospodarstwa domowego, należy wpisać sumę iloczynu opłaty od gospodarstwa
jednoosobowego i ilości tych gospodarstw i iloczynu opłaty od gospodarstwa dwuosobowego i ilości tych gospodarstw.
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