UCHWAŁA NR 906/ I N /2013
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 3 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się wzóry deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno:
1) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zamieszkałych (DOZ - 1) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

dla

nieruchomości

2) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
niezamieszkałych (DON - 1) stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

dla

nieruchomości

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w następujący sposób:
1) pisemnie lub
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą z zastrzeżeniem
paragrafu 2
3. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
złożyć w terminie do dnia 31 maja 2013 roku.
§ 2.
1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektornicznych,
doręczania dokumnetów elektornicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumnetów
elektornicznych (Dz. U. z 2011r., Nr 206, poz. 1216)
2. Układ informacji i powiązań przesłanych deklaracji określąją załączniki nr 1 i 2 do ninijeszej uchwały.
3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
§ 3.
Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dla nieruchomości zamieszkałych - faktura za zużycie wody,
2) dla nieruchomości niezamieszkałych - dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności,
likwidację działalności gospodarczej, zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
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§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Piasecznie
Hanna Krzyżewska
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Uzasadnienie
Zgodnie
z art.
6n
ust.
1 ustawy
z dnia
13
września
1996r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm), Rada Miejska w Piasecznie, uwzględniając konieczność
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określiła,
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piaseczno.
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Załącznik Nr 1
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Nr dokumentu

DOZ-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),
zwaną dalej ucpg
Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a także nieruchomości, która w
części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w części na której nie zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne.
Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI – do 31 maja 2013 roku;
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05 – 500 Piaseczno

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1)
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz
 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
 3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
 4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu
 5. inny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki) ……………………………………………………………………………………
C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
* - dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną

** - dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko * / Nazwa pełna **

5. Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

6. Numer PESEL * / NIP **

7. Identyfikator REGON **

8. Telefon kontaktowy (informacja nieobowiązkowa)

9. Adres e-mail (informacja nieobowiązkowa)

10. Nazwa i adres Wspólnoty Mieszkaniowej/(wypełnić, jeżeli deklarację składa zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty)

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
11. Województwo

13. Gmina

12. Powiat

14. Ulica

17. Miejscowość

15. Nr domu

18. Kod pocztowy

16. Nr lokalu

19. Poczta

20. Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania właściciela lub adres siedziby)

DOZ-1

(1)
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D. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
21. Zaznaczyć właściwy kwadrat:

1. pierwsza deklaracja

 2. nowa deklaracja po zmianie danych

Data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca nieruchomości (należy wypełnić,

22.

jeżeli w poz. 21 zaznaczono kwadrat pierwszy i zdarzenie miało miejsce po dniu 31 maja 2013r.)
23.

Data zaistnienia zmian (należy wypełnić, jeżeli w poz. 21 zaznaczono kwadrat 2)

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
24. Ulica

25. Nr domu

26. Nr lokalu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta

Adres punktu wywozowego – miejscowość, ulica,
nr domu, inne dane identyfikujące lokalizację
2)
pojemników

27. Numer ewidencyjny działki

31.

D.2. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D.1. JEST: (PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
32.

 zamieszkała



(nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy)

w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała,
3)
na której powstają odpady komunalne

E. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. OŚWIADCZENIE
DEKLARACJI

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

NA

DZIEŃ

SPORZĄDZENIA

33.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części D.1. niniejszej deklaracji, zamieszkuje:

……………………………………………………………
(liczba mieszkańców)

E.2. ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części 34.
D.1.
niniejszej
deklaracji
odpady
będą
zbierane 1.  SELEKTYWNY
4)
w sposób :
2.  NIESELEKTYWNY

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
F.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
OPŁATA ZA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 34 zaznaczyli kwadrat 1 lub w załącznikach ZDOZ-1 w poz. 13 zaznaczyli kwadrat 1
)

Liczba mieszkańców

35.

(suma poz. 33 skazana w części E1 oraz w załącznikach ZDOZ-1 poz. 12)
36.
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie

Miesięczna kwota opłaty

9,00 zł
37.

(stawkę opłaty z poz.36 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 35)

OPŁATA ZA ODPADY ZBIERANE NIESELEKTYWNIE
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 34 zaznaczyli kwadrat 2 lub w załącznikach ZDOZ-1 w poz. 13 zaznaczyli kwadrat 2
Liczba mieszkańców

38.

(suma poz. 33 skazana w części E1 oraz w załącznikach ZDOZ-1 poz. 12)
39.
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie

Miesięczna kwota opłaty

18,00 zł
40.

(stawkę opłaty z poz.39 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 38)

DOZ-1
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F.2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ,
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ W CZĘŚCI, NA KTÓREJ
3)
NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1. niniejszej

41.

 1. SELEKTYWNY

deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób (zaznaczyć właściwy
kwadrat)

4)

 2.NIESELEKTYWNY

42.
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

43.
osób
44.
W nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza znajduje
się/pracuje (należy podać ilość/liczbę)

osób
45.
szt.
46.
szt.

- pracowników (podać średnią ilość
pracowników w zaokrągleniu do pełnego
etatu)
- uczniów/dzieci w szkole,
przedszkolu, żłobku (podać średnią
ilość za rok poprzedni)
- miejsc konsumpcyjnych w lokalu
gastronomicznym/stołówce (podać
bieżącą ilość)
- łóżek w hotelu, pensjonacie itp.
(podać bieżącą ilość)

Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn ilości pojemników wyliczony zgodnie z pkt. 5 objaśnień do niniejszej deklaracji oraz
stawki opłaty za określony rodzaj pojemnika, ustalonej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie) Wyliczoną ilość
pojemników/kontenerów należy wpisać w poz. 47 - 65 (jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny) lub 69-87 jeśli odpady są
zbierane w sposób nieselektywny)

OPŁATA ZA ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY wypełniają właściciele, którzy w poz. 41 zaznaczyli kwadrat nr 1
Rodzaj pojemnika/kontenera
pojemnik o objętości do 0,12 m
pojemnik o objętości 0,24 m
pojemnik o objętości 1,1 m

3

Ilość pojemników/kontenerów

Stawka opłaty

47.

48.

50.

51.

Kwota opłaty
49.

17,00 zł

3

52.

25,00 zł
53.

3

54.

55.

55,00 zł

pojemnik o objętości do 2,5 m

56.

3

57.

58.

150,00 zł

kontener o pojemności 5 m

3

59.

kontener o pojemności 7 m

3

62.

kontener o pojemności 10 m

5)

60.

61.

250,00 zł
63.

64.

400,00 zł
65.

3

66.

67.

800,00 zł
Łączna kwota opłaty za pojemniki

6)

68.

OPŁATA ZA ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY wypełniają właściciele, którzy w poz. 41 zaznaczyli kwadrat
nr 2

Rodzaj pojemnika/kontenera
pojemnik o objętości do 0,12 m
pojemnik o objętości 0,24 m
pojemnik o objętości 1,1 m

3

Ilość pojemników/kontenerów
69.

Stawka opłaty
70.

Kwota opłaty
71.

25,00 zł
72.

3

73.

74.

38,00 zł
75.

3

76.

77.

90,00 zł

pojemnik o objętości do 2,5 m

3

78.

79.

80.

240,00 zł

kontener o pojemności 5 m

3

81.

kontener o pojemności 7 m

3

84.

kontener o pojemności 10 m

5)

82.

83.

375,00 zł
85.

86.

600,00 zł
3

87.

88.

89.

1200,00 zł
Łączna kwota opłaty za pojemniki

6)

90.

DOZ-1
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F.3. KWOTA OPŁATY
Wysokości opłaty

7)

91.

(suma opłat z działu F1 poz. 37 lub 40 oraz F2 poz. 68 lub 90)

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
92.



Kopia umowy na odbieranie odpadów
8)
komunalnych
ZAŁĄCZNIKI

TAK



NIE

93. Liczba i rodzaj załącznika

Inne

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
94. Imię

95. Nazwisko

96. Data i miejsce wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok, miejscowość)

97. Podpis (pieczęć) składającego

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
98. Uwagi

99. Data (dzień - miesiąc - rok)

100. Podpis i pieczęć

Pouczenie:

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie
z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Dla nieruchomości zamieszkałych przed dniem 31 maja 2013 r. TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI mija
31 maja 2013 r.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym
na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w
Piasecznie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określonej w deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Różnicę w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia opłaty REGULUJE SIĘ W NAJBLIŻSZYM TERMINIE PŁATNOŚCI.

DOZ-1
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Objaśnienia:
1)

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, wytwarzającym odpady na nieruchomości (tj. współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych,
jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością).
Jeżeli nieruchomość jest ZABUDOWANA BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, w których ustanowiono odrębną własność lokali,
obowiązek złożenia deklaracji obciąża zarządcę nieruchomości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną
w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze. zm.). Jeżeli zarząd nie został wybrany
– obowiązek ten ciąży na właścicielach poszczególnych lokali
DLA KAŻDEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ należy złożyć odrębną deklarację.
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE składają jedną deklarację DOZ-1 wraz z załącznikami ZDOZ-1.

2)

3)

4)

5)

ADRES PUNKTU WYWOZOWEGO określenie miejsca ustawienia pojemników, z których będą odbierane odpady komunalne.
NIERUCHOMOŚĆ W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA, A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA (zwana dalej mieszaną), to np.
nieruchomość, w której znajdują się lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe (np. biuro, sklep, wynajem pokoi i inne)
SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów
komunalnych, a podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja
określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów
komunalnych niesegregowanych – różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą,
a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą należy uregulować wraz z odsetkami.
Ilość pojemników lub kontenerów w pozycjach 47 – 65 lub 69 -87 stanowi wynik iloczynu podanej wartości z wybranej pozycji 43
– 46 i wskaźnika z poniższej tabeli, przy czym nie mniej niż jeden pojemnik 120 l.
Rodzaj działalności

Wskaźnik

Wszelkiego rodzaju biura, magazyny, hurtownie, zakłady i
obiekty usługowe

0,12 m (120 l) na 10 pracowników

Szkoły , żłobki, przedszkola

0,003 m (3 l) na każdego ucznia/na każde dziecko i pracownika

Domy opieki, hotele, pensjonaty, schroniska,
gospodarstwa agroturystyczne itp.

0,02 m (20 l)na jedno łóżko

Lokale gastronomiczne, stołówki, w tym ogródki
zlokalizowane na zewnątrz lokalu

0,02 m (20 l) na jedno miejsce konsumpcyjne

Lokale handlowe

0,05 m (50 l) na każde 10 m powierzchni całkowitej, jednak co
3
najmniej 1 pojemnik 0,12 m (120 l) na lokal

3

3

3

3

3

6)
7)

8)

2

OPŁATA ZA POJEMNIKI (część F2 deklaracji) dotyczy tylko nieruchomości MIESZANEJ
KWOTA OPŁATY jeżeli nieruchomość jest tylko zamieszkała kwota opłaty stanowi opłatę wyliczoną w dziale F1 (poz. 37 lub 40),
w przypadku nieruchomości mieszanej, kwota opłaty stanowi sumę opłat z działu F1 (poz. 37 lub 40) oraz działu F2
(poz. 68 lub 90)
Właściciel nieruchomości, który w dniu 1 stycznia 2012 r. miał zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów
komunalnych, do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany dołączyć
kopię tej umowy (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw)
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Załącznik nr 1
do deklaracji DOZ-1.
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy: PESEL/NIP osoby składającej deklarację

ZDOZ-1

DANE O NIERUCHOMOŚCI

Załącznik ZDOZ-1 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości składa deklarację dla większej ilości
nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębny załącznik.
2. Nr załącznika

A. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANY JEST ZAŁĄCZNIK
3. Miejscowość

4. Ulica

7. Kod pocztowy

8. Poczta

5. Nr domu

1)

6. Nr lokalu

9. Numer ewidencyjny działki

10.

Adres punktu wywozowego – miejscowość, ulica, nr domu, inne
2)
dane identyfikujące lokalizację pojemników

 zamieszkała

11.

(nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy)



w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała,
3)
na której powstają odpady komunalne

12.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części A niniejszego załącznika zamieszkuje;

……………………………………………………………
(liczba mieszkańców)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w części A niniejszego załącznika odpady będą
4)
zbierane w sposób :

13.

14. Imię

15. Nazwisko

16. Data i miejsce wypełnienia załącznika (dzień - miesiąc - rok,
miejscowość)

17. Podpis (pieczęć) składającego

 1.SELEKTYWNY

 2.NIESELEKTYWNY

B. ADNOTACJE URZĘDOWE
18. Uwagi

19. Data (dzień - miesiąc - rok)

20. Podpis i pieczęć

Pouczenie:
Załącznik ZDOZ-1 jest integralną częścią deklaracji DOZ-1.
Objaśnienia:
Objaśnienia znajdują się w deklaracji DOZ-1.

(TS)

ZDOZ-1
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Załącznik Nr 2
.

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

1. Nr dokumentu

DON-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – WYŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),
zwaną dalej ucpg

Składający:

Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne.
Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI – do 31 maja 2013 roku;
W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05 – 500 Piaseczno

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1)
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz
 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
 3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
 4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu
 5. inny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki) ……………………………………………………………………………………
C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
* - dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną

** - dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko * / Nazwa pełna **

5. Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

6. Numer PESEL * / NIP **

7. Identyfikator REGON **

8. Telefon kontaktowy (informacja nieobowiązkowa)

9. Adres e-mail (informacja nieobowiązkowa)

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
10. Województwo

12. Gmina

11. Powiat

13. Ulica

16. Miejscowość

14. Nr domu

17. Kod pocztowy

15. Nr lokalu

18. Poczta

19. Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania właściciela lub adres siedziby)

DON-1
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D. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Zaznaczyć właściwy kwadrat:

1. pierwsza deklaracja

 2. nowa deklaracja po zmianie danych

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
21. Ulica

22. Nr domu

23. Nr lokalu

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

27. Poczta

24. Numer ewidencyjny działki

E. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części 28.
D.1.
niniejszej
deklaracji
odpady
będą
zbierane 1.  SELEKTYWNY
2)
2.  NIESELEKTYWNY
w sposób :
29.

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

30.
osób
31.
osób

W nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza

32.

znajduje się/pracuje (należy podać ilość/liczba)

szt.
33.
szt.
34.

- pracowników (podać średnią ilość
pracowników w zaokrągleniu do pełnego
etatu)
- uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu,
żłobku (podać średnią ilość za rok poprzedni)
- miejsc konsumpcyjnych w lokalu
gastronomicznym/stołówce (podać bieżącą
ilość)
- łóżek w hotelu, pensjonacie itp. (podać
bieżącą ilość)
- ogrodów działkowych w rodzinnym
ogrodzie działkowym (podać bieżącą ilość)

szt.

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn ilości pojemników wyliczony zgodnie z pkt. 3 objaśnień do niniejszej deklaracji
oraz stawki opłaty za określony rodzaj pojemnika ustalonej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie) Wyliczoną
ilość pojemników/kontenerów należy wpisać w poz. 35-53 (jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny) lub
57-75 jeśli odpady są zbierane w sposób nieselektywny)
OPŁATA ZA ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY wypełniają właściciele, którzy w poz. 28 zaznaczyli
kwadrat nr 1
Rodzaj pojemnika/kontenera
pojemnik o objętości do 0,12 m
pojemnik o objętości 0,24 m
pojemnik o objętości 1,1 m

kontener o pojemności 7 m

3

kontener o pojemności 10 m

3)

Stawka opłaty
36.

37.

39.

40.

25,00 zł
42.

43.

55,00 zł
3

44.

45.

46.

150,00 zł
47.

48.

49.

250,00 zł
50.

51.

52.

400,00 zł
3

53.

54.

55.

800,00 zł
Łączna kwota opłaty za pojemniki

DON-1

(1)

Kwota opłaty

17,00 zł

41.

pojemnik o objętości do 2,5 m
3

35.
38.

3

3

kontener o pojemności 5 m

3

Ilość pojemników/kontenerów

56.
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OPŁATA ZA ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY wypełniają właściciele, którzy w poz. 28 zaznaczyli
kwadrat nr 2
Rodzaj pojemnika/kontenera
pojemnik o objętości do 0,12 m
pojemnik o objętości 0,24 m
pojemnik o objętości 1,1 m

3

3)

Stawka opłaty
58.

57.

Kwota opłaty
59.

25,00 zł
60.

3

61.

62.

38,00 zł
63.

3

pojemnik o objętości do 2,5 m

Ilość pojemników/kontenerów

64.

65.

90,00 zł
3

kontener o pojemności 5 m3
kontener o pojemności 7 m3
kontener o pojemności 10 m3

66.

67.

68.

240,00 zł
69.

70.

71.

375,00 zł
72.

73.

74.

600,00 zł
75.

76.

77.

1200,00 zł
Łączna kwota opłaty za pojemniki

78.

F.2 KWOTA OPŁATY
79.

Wysokość opłaty (suma opłat z poz. 56 lub 78)

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
Kopia umowy na odbieranie odpadów
4)
komunalnych

ZAŁĄCZNIKI

80.

81.

inne

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
82. Imię

83. Nazwisko

84. Data i miejsce wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok, miejscowość)

85. Podpis (pieczęć) składającego

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
86. Uwagi

87. Data (dzień - miesiąc - rok)

88. Podpis i pieczęć
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Pouczenie:

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie
z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych .
Dla nieruchomości niezamieszkałych przed dniem 31 maja 2013 r. TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI
mija 31 maja 2013r.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym
na danej nieruchomości powstają odpady komunalne. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Piasecznie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określonej w deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Różnicę w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia opłaty REGULUJE SIĘ W NAJBLIŻSZYM TERMINIE PŁATNOŚCI.
Objaśnienia:
1)

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, wytwarzającym odpady na nieruchomości (tj. współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych,
jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością).

2)

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów
komunalnych, a podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja
określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów
komunalnych niesegregowanych – różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą,
a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą należy uregulować wraz z odsetkami

3)

Ilość pojemników lub kontenerów w pozycjach stanowi iloczyn podanej wartości z wybranej pozycji 30 – 34 i wskaźnika
z poniższej tabeli, przy czym nie mniej niż jeden pojemnik 120 l.
Rodzaj działalności

Wskaźnik

Wszelkiego rodzaju biura, magazyny, hurtownie, zakłady i
obiekty usługowe, budynki użyteczności publicznej, ośrodki
kultury, sportu i rekreacji, oczyszczalnie ścieków,
ciepłownie, stacje kolejowe, strażnice straży pożarnych,
posterunki policji, magazyny, hurtownie, place budowy

0,12 m (120 l) na 10 pracowników

Szkoły , żłobki, przedszkola

0,003 m (3 l) na każdego ucznia/na każde dziecko i pracownika

Domy opieki, szpitale, hotele, pensjonaty, schroniska,
gospodarstwa agroturystyczne itp.

0,02 m (20 l)na jedno łóżko

Lokale gastronomiczne, stołówki, w tym ogródki
zlokalizowane na zewnątrz lokalu

0,02 m (20 l) na jedno miejsce konsumpcyjne

Rodzinne ogrody działkowe i działki rekreacyjne

0,02 m (20 l) na każdą działkę od 1 marca do 31 października
3
oraz 0,005 m (5 l) poza tym okresem

Lokale handlowe

0,05 m (50 l) na każde 10 m powierzchni całkowitej, jednak co
3
najmniej 1 pojemnik 0,12 m (120 l) na lokal

3

3

3

3

3

3

4)

2

Właściciel nieruchomości, który w dniu 1 stycznia 2012 r. miał zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów
komunalnych, do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany dołączyć
kopię tej umowy (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw)
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