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

DO-1 ·DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
1.Dzień - miesiąc – rok

__ __ - __ __ - __ __ __ _
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020, z 2020
r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Burmistrz Miasta Łęczyca
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca

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

1. Pierwsza deklaracja
2. Nowa deklaracja – data zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty (dzień - miesiąc – rok) __ __ - __ __ - __ __ __ _
3. Korekta deklaracji
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Właściciel, Współwłaściciel
2. Użytkownik wieczysty

3. Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj
podmiotu
(zaznaczyć właściwy
kwadrat):
*dotyczy
właścicieli
nieruchomości
będących
osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

1. Osoba fizyczna

 2. Osoba prawna

 3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

6. Nazwisko * / Nazwa pełna **

7. Pierwsze imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

8. Pesel * / NIP **

9. Identyfikator REGON**

10. Osoby upoważnione do reprezentowania: 1**

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

14. Gmina

18. Miejscowość

12. Województwo

13. Powiat

15. Ulica

16. Nr domu

19. Kod pocztowy

20. Poczta

17. Nr lokalu
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D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż zamieszkania (siedziby)
22. Województwo

21. Kraj
24. Gmina

23. Nr domu

25. Ulica

28. Miejscowość

26. Poczta
29. Kod pocztowy

27. Nr lokalu

30. Poczta

E. MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
ŁĘCZYCA

31. Ulica

32. Nr domu

33. Nr lokalu

34. Nr działki

F.OŚWIADCZENIA
35. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E deklaracji jest (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Zamieszkała (w części G należy wypełnić część G1)
 2. W części zamieszkała oraz w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne ( w części G należy wypełnić część G.2)
36. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E deklaracji jest (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Jednorodzinna (należy wypełnić pkt. 37)
 2. Wielorodzinna (należy przejść do części G deklaracji)
37. Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Nieruchomości wskazana w części E deklaracji jest wyposażona w przydomowy kompostownik i bioodpady stanowiące odpady komunalne są w nim
kompostowane. (W przypadku niezaznaczenia tego pola w poz. 41 lub w poz. 49 należy wpisać 0 zł)

G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.1 Nieruchomość zamieszkała
38.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

39.

Stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi 2
Miesięczna opłata z części zamieszkałej przed zwolnieniem (iloczyn poz. 38 i poz. 39)
Kwota zwolnienia przysługującego właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowy kompostowniku 3
Miesięczna kwota opłaty (kwota z poz. 40 pomniejszona o kwotę z poz. 41)

40.
41.
42.

G.2 Nieruchomość w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała, na której powstają odpady
komunalne
CZĘŚĆ ZAMIESZKAŁA
43.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

44.

Stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi2

45.

Miesięczna opłata z części zamieszkałej (iloczyn poz. 43 i poz. 44)
CZĘŚĆ NIEZAMIESZKAŁA

Powierzchnia użytkowa lokali w metrach kwadratowych

46.
47.

Stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi2
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48.

Miesięczna opłata z części niezamieszkałej (iloczyn poz. 46 i poz. 47)
Kwota zwolnienia przysługującego właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowy kompostowniku3

49.

50.

Miesięczna kwota opłaty (suma poz. 45 i poz. 48 pomniejszona o kwotę z poz. 49)

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
51. Imię

52. Nazwisko

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

54. Podpis podmiotu / osoby reprezentującej podmiot

__ __ - __ __ - __ __ __ _

55. Nr telefonu

56. Adres e-mail

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
57. Uwagi organu

58. Data (dzień - miesiąc - rok)

__ __ - __ __ - __ __ __ _
***) Pouczenie
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 2019 r. poz. 1438 ze zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.
___________________________________________
1
Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp.
Do deklaracji należy dołączyć dokument upoważniający do działania w imieniu podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji.
2.
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty.
3.
Zwolnienie określone w Uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujemy, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łęczyca z siedzibą w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.
3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:
iodo@leczyca.info.pl lub epuap.gov.pl skrytka /d39r7rq9o6/SkrytkaESP; lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy wskazany
powyżej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-stępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego wyżej celu przetwarzania, a po tym czasie
dane te będą archiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,
o którym mowa w pkt. 3.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa lub umowy powierzenia przetwarzania.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pana prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich
danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.
Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
11.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

DO-1

3/3

