
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej zwana ustawą oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa. 

Składający: Właściciele nieruchomości położonej na terenie Gminy-Miasto Płock na ,której zamieszkują mieszkańcy.

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,

a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność

lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art. 2 ust. 3 ustawy).   

Termin składania: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi (art. 6m ust. 2 ustawy) lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

A. ADRESAT I DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Prezydent Miasta Płocka, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

    

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe pole i podać datę zaistnienia zmian)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
C. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyczy osób fizycznych ** dotyczy osób prawnych( spółdzielni mieszkaniowych,wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości)
Wypełnienie poz. 12 i 13 nie jest obowiązkowe. Informacje wpisane w poz. 12 i 13 nie służą do dokonywania doręczeń przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa

4. Nazwisko*/Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację**

5. Pierwsze imię, drugie imię* 6. Imię ojca*⁽2) 7. Imię matki*⁽2⁾

8. PESEL* 9. NIP** 10. Data urodzenia⁽2⁾ 

11. REGON** 12.  Adres e-mail 13. Nr telefonu

14. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)

□  właściciel  

□  współwłaściciel (dane współwłaściciela podać w zał. DO-Z)                                                  

□  użytkownik wieczysty

□  zarządca nieruchomości 

□  najemca, dzierżawca

□  inny podmiot władający nieruchomością: ….........................................................

C. 2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE⁽3⁾

15.  Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu

18. W przypadku, gdy nieruchomość nie ma numeru porządkowego, proszę podać dane geodezyjne (obręb, arkusz i numer działki): ….....................................................................…

C. 3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż w C. 2.)

D. Na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2 deklaracji znajduje się kompostownik przydomowy, a kompostowane w nim 
bioodpady stanowią odpady komunalne (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

                         1. Dzień – miesiąc – rok
                  
                    ___________ ---- ___________---- ___________________

2. pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku złożenia deklaracji)⁽¹⁾  …................................................................

3. nowa (kolejna) deklaracja (data powstania nowej deklaracji)⁽¹⁾ …...............................................................................

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 372/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku

NALEŻY WYPEŁNIĆ TYLKO POLA JASNE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

19.  Kraj 20. Województwo 21. Powiat

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.2. 29. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30.          26,00 zł

Wysokość zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów - 1,00 zł.
(Kwotę zwolnienia pomnożyć przez ilość osób z poz. 29)

31.  
           

Miesięczna kwota opłaty (liczbę osób wskazaną w poz.  29 należy  przemnożyć  przez  stawkę z poz.  30,  a w przypadku korzystania ze  zwolnień
pomniejszyć o poz. 31).

32.



F. ŁĄCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ.

Suma opłaty z poz. 32                 33

G. INFORMACJE DODATKOWE I UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

H. ZAŁĄCZNIKI

I. POUCZENIE
NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
1) Zgodnie z art.  6m ust. 1 i  2 Ustawy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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 lub  w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
2) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do wysokości obliczonej opłaty, wysokość należnej opłaty
zostanie określona w drodze decyzji, zgodnie z przepisami Ustawy. 
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1.  administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod  @p  l  ock.eu  ;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku;

4.  odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5.  dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili ustania zobowiązania prawnego;

6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, kiedy kwestionuje prawidłowość danych; 

7.  każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

K. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY BĘDZIE DOKONYWANY ZWROT NADPŁATY (pole nieobowiązkowe) 
37. W przypadku powstałej nadpłaty, proszę o jej zwrot na wskazany poniżej numer rachunku bankowego: 

38. Nazwa banku

39. Posiadacz rachunku bankowego

L. ADNOTACJE URZĘDU

Podpis przyjmującego formularz

□ pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika

□ dokument upoważniający do złożenia deklaracji

□ wykaz lokali - w przypadku nieruchomości wielolokalowych ⁽3⁾

□ załącznik DO-Z – współwłaścicieli nieruchomości – szt..................

Podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

34. Nazwisko 35. Imię

36. Nazwa (pieczęć) składającego deklarację/osoby reprezentującej  

_____________________________ _______________________________________

  miejscowość           czytelny podpis
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Objaśnienia:
Część A.   – Adresat i miejsce złożenia deklaracji   – należy podać datę złożenia deklaracji.
Część B.   - Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji   - 
⁽¹⁾  W przypadku złożenia pierwszej deklaracji w poz. 2 należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W poz. 3 należy podać datę
zaistnienia zmian (powstania nowej deklaracji) mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Część C. -   Składający deklarację   - W części  C.1. należy podać dane identyfikacyjne składającego deklarację. Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym
wskazaniu identyfikatora, którym jest numer PESEL, NIP, REGON. 
* Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.  
⁽2⁾ Pole obowiązkowe w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL (np. cudzoziemca).
**W przypadku osób prawnych należy podać NIP, REGON. 
Część  C.2.  -  Adres  nieruchomości,  na  której  powstają  odpady  komunalne.  Należy  podać ulicę,  numer  domu,  lokalu nieruchomości,  na  której  powstają  odpady
komunalne. 
⁽3⁾ Właściciele nieruchomości wielolokalowych do deklaracji załączają wykaz lokali objętych deklaracją.
Część C.3. - Adres do korespondencji – należy wypełnić tylko w przypadku, gdy jest on inny niż wskazany w części C.2. 
Część D. Należy zaznaczyć kwadrat w polu, jeżeli na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2, znajduje się kompostownik przydomowy, a kompostowane w nim
bioodpady stanowią odpady komunalne (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).  
Część  E.   Obliczenie  wysokości  miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  nieruchomości  zamieszkałej.   Część  E.  wypełniają  osoby  będące
właścicielami  nieruchomości  zamieszkałych,  uwzględniając  liczbę  osób  zamieszkujących  część  zamieszkałą  nieruchomości.  W  poz.  29 należy  podać  liczbę  osób
faktycznie  zamieszkujących  daną  nieruchomość  oraz  pomnożyć  przez  stawkę  podaną  w  poz.  30,  a  w  przypadku  posiadania  i  korzystania  z  przydomowego
kompostownika pomniejszyć o poz. 31 i wpisać różnicę w poz. 32.
Część F.   Łączna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej.Obliczoną wysokość opłaty należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta  
Płocka,w kasie Urzędu lub na indywidualny rachunek bankowy
Część G.   Informacje dodatkowe i uwagi składającego deklarację – można zamieścić inne informacje i uwagi.  
Część H.   Załączniki -   należy zaznaczyć  nazwę dokumentu składanego łącznie z deklaracją. 
Część I.   Pouczenie – należy zapoznać się z wymienionymi informacjami.  
Część J.   Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację   - należy wypełnić poz. 34, 35 i 36 oraz pole „miejscowość” i  złożyć czytelny
podpis.
Część K.    Numer rachunku bankowego na który będzie dokonywany zwrot nadpłaty   – należy podać numer rachunku, na który będzie dokonywany zwrot nadpłaty z
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze wskazaniem nazwy banku oraz posiadacza rachunku bankowego. Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe.
Część L.   Adnotacje urzędu.  


