POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/494/20
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 2 grudnia 2020 r.

DO-1
DO-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 1
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Składający:

Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
W terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych,
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia

Termin składania:

Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Miejsce składania:

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Burmistrz Nysy, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności

powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. Deklaracja pierwsza

3. Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty

2. Korekta deklaracji

Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać dzień, miesiąc, rok w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres

2.

obowiązku uiszczania opłaty)
-

-

Uzasadnienie zmiany (w przypadku zaznaczenia kwadratu 2 lub 3 z poz. 1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………

C.

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE2
3. Miejscowość

6.

D.

Nr lokalu

7.

Kod pocztowy

8.

domu

Poczta

właściwy kwadrat)

Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel3

Użytkownik wieczysty

Inny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki, np. najemca, dzierżawca) ………………………..………

Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

RODZAJ PODMIOTU (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

D.2.

5. Nr

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
9. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć

D.1.

4. Ulica

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
10.

Nazwisko i imię / Pełna nazwa

11.

Imię ojca

12. Imię

13.

Identyfikator podatkowy (Numer PESEL / NIP)4

14.

Klasa PKD/EKD5

15.

Nr telefonu

16.

Adres e-mail

matki

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, deklarację składa wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
W przypadku, gdy współwłaścicieli nieruchomości jest więcej aniżeli pól w niniejszej deklaracji – pozostałe osoby składające deklarację wypełniają złącznik do deklaracji - DO-W. Obowiązek wypełnienia załącznika do
deklaracji dotyczy również wspólników spółek cywilnych.
4
Numer PESEL należy podać w przypadku właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami
podatku od towarów i usług. Natomiast NIP należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170).
5
Nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.
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D.3.

D.4.

E.

E.1.

E.2.

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY
17.

Kraj

20.

Gmina

24.

Miejscowość

18.

21.

Województwo

Ulica
25.

Kod pocztowy

19.

Powiat

22.

Nr domu

26.

Poczta

23.

Nr lokalu

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż adres z D.3.)
27.

Kraj

30.

Gmina

34.

Miejscowość

28.

31.

Województwo

Ulica
35.

Kod pocztowy

29.

Powiat

32.

Nr domu

36.

Poczta

33.

Nr lokalu

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (współwłasność rozumiana również jako wspólność ustawowa małżeńska)
37.

Nazwisko i imię / Pełna nazwa

38.

Imię ojca

39. Imię

40.

Identyfikator podatkowy (Numer PESEL / NIP)6

41.

Klasa PKD/EKD7

42.

Nr telefonu

43.

Adres e-mail

matki

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA
44.

Kraj

47.

Gmina

51.

Miejscowość

45.

48.

Województwo

Ulica
52.

Kod pocztowy

46.

Powiat

49.

Nr domu

53.

Poczta

50.

Nr lokalu

ADRES DO KORESPONDENCJI WSPÓŁWŁAŚCICIELA (jeśli inny niż adres z E.1.)
54.

Kraj

57.

Gmina

61.

Miejscowość

55.

58.

Województwo

Ulica
62.

Kod pocztowy

56.

Powiat

59.

Nr domu

63.

Poczta

60.

Nr lokalu

F.

WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.1.

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - kwota opłaty
Stawka opłaty8

64.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C. deklaracji

65.

Miesięczna kwota opłaty
(iloczyn poz. 64 i 65)

66.

zł/osobę

F.2.

zł

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ RODZINY WIELODZIETNE
- kwota przysługującego zwolnienia
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C. deklaracji będących członkami
rodzin wielodzietnych
Wysokość zwolnienia z opłaty wyrażona w procentach9

67.

Kwota zwolnienia
(iloczyn poz. 64, 67 i 68)

69.

68.

%
zł

Numer PESEL należy podać w przypadku właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami
podatku od towarów i usług. Natomiast NIP należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170).
7
Nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.
8
Stawka opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Nysie.
9
Wysokość zwolnienia wynika z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Nysie.
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F.3.

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY W KOMPOSTOWNIKU
PRZYDOMOWYM - kwota przysługującego zwolnienia
(dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C. deklaracji posiadam kompostownik
przydomowy i kompostuję w nim bioodpady (zaznaczyć właściwy kwadrat)

70.

Wysokość zwolnienia z opłaty10

71.

Kwota zwolnienia
(iloczyn poz. 65 i 71)

72.

TAK

NIE

zł/osobę

F.4.

zł

PODSUMOWANIE KWOTY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ŁĄCZNA MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY

73.

(od wartości z poz. 66 należy odjąć wartość z poz. 69 i 72)11

zł/miesiąc
G.

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

G.1.

DO DEKLARACJI ZAŁĄCZAM PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA WŁAŚCICIELA/
WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

TAK

NIE

G.2.

DO DEKLARACJI ZAŁĄCZAM ZAŁĄCZNIK DO-W

TAK

NIE

(ilość załączników ………)

H.1.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
74.

Imię

75. Nazwisko

76.

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok )

77.

Podpis

-------- -------- -------------

H.2. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WSPÓŁWŁAŚCICIELA
78.

Imię

79.

Nazwisko

80.

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok )

81.

Podpis

-------- -------- -------------

I.

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Wysokość zwolnienia wynika z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Nysie.
Opłatę z poz. 73 należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca, z dołu, za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie lub przelewem na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego,
w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
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POUCZENIE
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Pole „Deklaracja pierwsza” należy zaznaczyć, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, której druk dotyczy. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Pole „Korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.
Pole „Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), 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 dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,
a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 73 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2020 r. poz.
1427, ze zm.).
W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, ze
zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą o opłacie
skarbowej).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 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:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl,
telefon 77 4080500 reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji
zadań związanych z ustalaniem i określaniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także jej poborem i windykacją;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul.
Stawki 2, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością skutecznego
złożenia dokumentu, w którym podania danych osobowych wymaga przepis prawa;
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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