
                            

DO-F
INFORMACJA PODATKOWA: DANE IDENTYFIKACYJNE – osoba fizyczna

                                                                                                                                  Kolejny  numer składanego załącznika ……

A. PRZEZNACZENIE
1. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Deklaracji DO-1       Deklaracji DO-2         

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

B.1 Osoba fizyczna 
2. Nazwisko 3. Pierwsze imię, drugie imię

4. PESEL 5. Nr telefonu / e-mail

6. Adres zamieszkania (Miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)

B.2 Osoba fizyczna 
7. Nazwisko 8. Pierwsze imię, drugie imię

9. PESEL 10. Nr telefonu / e-mail

11. Adres zamieszkania (Miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)

B.3 Osoba fizyczna 
12. Nazwisko 13. Pierwsze imię, drugie imię

14. PESEL 15. Nr telefonu / e-mail

16. Adres zamieszkania (Miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 39 lub 50 lub 52 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599).
Zgodnie z art.  6m ustawy z 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  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 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany.  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.

Pola  jasne  wypełnia  właściciel  nieruchomości  komputerowo  lub  ręcznie,  dużymi,  drukowanymi  literami,
czarnym lub niebieskim kolorem



DO-P
INFORMACJA PODATKOWA: DANE IDENTYFIKACYJNE – osoby prawne           
i jednostki nie posiadające osobowości prawnej

                                                                                                                                  Kolejny  numer składanego załącznika ……

A.PRZEZNACZENIE
1. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Deklaracji DO-1       Deklaracji DO-2         

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

B.1 Osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej

1.Nazwa 2.NIP

3.Regon

4.Nr telefonu / e-mail

B.2 Osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej

5.Nazwa 6.NIP

7.Regon

8.Nr telefonu / e-mail

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 39 lub 50 lub 52 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości,  niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599).
Zgodnie  z art.  6m ustawy z 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  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 14 dni  od dnia nastąpienia zmiany.
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.

Pola  jasne  wypełnia  właściciel  nieruchomości  komputerowo  lub  ręcznie,  dużymi,  drukowanymi  literami,
czarnym lub niebieskim kolorem


	Przycisk opcji 1: Off
	Pole tekstowe 1: 
	Pole tekstowe 1_2: 
	Pole tekstowe 1_3: 
	Pole tekstowe 3: 
	Pole tekstowe 5: 
	Pole tekstowe 1_4: 
	Pole tekstowe 4: 
	Pole tekstowe 1_5: 
	Pole tekstowe 1_6: 
	Pole tekstowe 1_7: 
	Pole tekstowe 1_8: 
	Pole tekstowe 1_9: 
	Pole tekstowe 1_10: 
	Pole tekstowe 1_11: 
	Pole tekstowe 1_12: 
	Przycisk opcji 2: Off
	Pole tekstowe 2: 
	Pole tekstowe 2_2: 
	Pole tekstowe 1_13: 
	Pole tekstowe 1_14: 
	Pole tekstowe 1_15: 
	Pole tekstowe 1_16: 
	Pole tekstowe 1_17: 
	Pole tekstowe 1_18: 


