POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Bełchatów
Nr XXXV/307/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
-

1. Data (rok-miesiąc-dzień):

-

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy Gminy Bełchatów, w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Termin składania:

- pierwszy termin składania do 31 maja 2013 roku
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce składania:

Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:

Wójt Gminy Bełchatów
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW, UL. KOŚCIUSZKI 13, 97-400 BEŁCHATÓW

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

zmiana danych zawartych w deklaracji (korekta deklaracji)

wygaśnięcie obowiązku powstania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (korekta deklaracji)
W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie(art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
data (rok-miesiąc-dzień):

-

-

Uzasadnienie:

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
właściciel nieruchomości
użytkownik wieczysty

współwłaściciel nieruchomości

najemca, dzierżawca

zarządca nieruchomości

inne

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

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej

6. Nazwa pełna * / Nazwisko i imię **

7. Numer PESEL**

8. Identyfikator REGON

9. Numer NIP*
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D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

17. Miejscowość

15. Nr domu

18. Kod pocztowy

20. Telefon kontaktowy***

16. Nr lokalu

19. Poczta

21. Adres e-mail***

22. Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli jest inny niż adres siedziby/adres zamieszkania):

*** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA TERENIE GMINY BEŁCHATÓW, NA KTÓRYM
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
23. Miejscowość

24. Nazwa ulicy

25. Nr domu

26. Nr lokalu

27. Nr ewidencyjny działki/działek z rejestru gruntów:

F. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
28. Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części E zamieszkuje

osób.

29. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
a) selektywny

30. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (wpisać właściwą)

b) nieselektywny

a) ....... zł (selektywne zbieranie i odbieranie)
b) ....... zł (nieselektywne zbieranie i odbieranie)

31. Sposób wyliczenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość x stawka w zł
Liczba osób zamieszkujących daną
nieruchomość [F.28]

Stawka w zł [30a lub 30b]

Razem kwota opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zł
(w pełnych złotych)

Zgodnie z art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), podstawy opodatkowania kwoty podatków (...) zaokrągla się do pełnych złotych w
ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

G. ZAŁĄCZNIKI (do niniejszej deklaracji dołączono)
1. ................................................................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................................
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H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
32. Imię

33. Nazwisko

34. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc – rok)

35. Podpis (pieczęć) - zaznaczyć właściwy kwadrat i podpisać:
składającego deklarację

-

osoby reprezentującej składającego deklarację

-

..........................................................................
36. Miejscowość

37. Liczba załączników

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
38. Uwagi organu podatkowego

39. Data (dzień - miesiąc – rok)
-

40. Podpis przyjmującego formularz
-

Pouczenie
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
2. W związku z powstaniem z dniem 1 lipca 2013 r. ustawowego obowiązku ponoszenia przez wszystkich mieszkańców opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zwraca się uwagę na konieczność rozwiązania dotychczasowych umów z przedsiębiorcami
odbierającymi stałe odpady komunalne (śmieci), najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Objaśnienia
1. Przez właścicieli nieruchomości - zgodnie z ustawą, rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające dana nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
2. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer:
a) PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
b) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Bełchatów o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie:
a) pierwsza deklaracja do 31 maja 2013 roku,
b) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
4. 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 korektę
deklaracji do Wójta Gminy Bełchatów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmiennej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
5. Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego następnego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400
Bełchatów bądź na rachunek bankowy (rachunek bankowy zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty).
6. Miesięczne stawki opłaty oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne Uchwały
Rady Gminy Bełchatów.
7. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do
danych zawartych w deklaracji, Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione informacje dotyczące danej nieruchomości.
8. Przez selektywne zbieranie odpadów rozumie się zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu
przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. W przypadku
selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od
właścicieli nieruchomości. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Bełchatów.
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