POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.

Załącznik
do Uchwały Nr V/29/19
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 26 lutego 2019 r.

1. PESEL/REGON

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1

DO-1

2. Dzień-Miesiąc-Rok

__-__-____

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454)

Podstawa
prawna:
Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej posesji pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych
lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji
Urząd Miejski w Tychowie ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, pocztą na wskazany adres lub na elektroniczną
skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, po wypełnieniu formularza w formacie XML w zakładce elektronicznej
skrzynki podawczej dostępnej pod adresem: www.tychowo.pl lub www.bip.tychowo.pl . Deklaracja powinna być
opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Miejsce
składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Burmistrz Tychowa
ul. Bobolicka 17
78-220 Tychowo
B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 2

- złożenie deklaracji

- zmiana deklaracji od dnia _____ - _____ - ___________

- korekta deklaracji od dnia ____ - _____ - ___________

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Zarządca nieruchomości wspólnej

Inny podmiot władający nieruchomością

D.DANE IDENTYFIKACYJNE
6.

D.1. Rodzaj podmiotu:

- osoba fizyczna

- osoba prawna

- jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

D.2. Dane składającego deklarację
7. Nazwisko/Nazwa podmiotu

9. Nr telefonu 3

11. Osoby upoważnione do reprezentowania: 4

8. Pierwsze imię, drugie imię

10. Adres e-mail 3

12. Nr NIP 4

1. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
2. Złożenie deklaracji - złożenie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami kom. przez danego właściciela dotycząca danej nieruchomości;
zmiana deklaracji - zmiana danych skutkująca zmianą bieżącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
korekta deklaracji - zmiana danych zawartych w deklaracji dotycząca okresu minionego.
3. Pole nieobowiązkowe.
4. Dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
(W pozycji 11. należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki.)

D.3. Dane nieruchomości - na której powstają odpady komunalne
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13. Miejscowość

14. Ulica

15. Nr domu

16. Nr lokalu

17. Kod pocztowy

18. Poczta

D4. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.
19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

25. Nr lokalu

Odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób 6 :
29.
- selektywny

- nieselektywny (zmieszany)

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Tychowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 7
Stawka za zbieranie selektywne odpadów – 12,00 zł /osoby/m-c, stawka za zbieranie nieselektywne odpadów – 24,00 zł/osoby/m-c

30.
zł/osoba
31.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3 8
32.
Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty z poz. 30 pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz.31) 9

zł/miesiąc

F. ADNOTACJE ORGANU

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
33. Czytelny podpis (imię i nazwisko, pieczątka) 4

5. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
6. Selektywna zbiórka odpadów obejmuje frakcje: papier i tektura, szkło i opakowania szklane, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale, odpady
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji. Odpady zbierane w sposób nieselektywny, to odpady wszystkich frakcji zgromadzone w pojemniku na odpady zmieszane. Sposób
zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli.
7. W przypadku wyboru selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową opłaty, w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny
należy wybrać stawkę wyższą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Chodzi o liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość a nie liczbę osób zameldowanych.
9. Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami (pozycja nr 32.) wnoszą bez wezwania, z góry do 15-go dnia miesiąca, za każdy miesiąc, na rachunek bankowy
Gminy Tychowo. W tytule przelewu należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady oraz okres, za który wnoszona jest opłata.
POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty należnej opłaty 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 2018r., poz. 1314, ze. zm.).

