Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/240/2020
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28 października 2020 r.

DO-Z

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – składany w przypadku wielości podmiotów zobowiązanych do złożenia
deklaracji 1
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI
1.

Numer konta bankowego do wpłat

2.

Data deklaracji: dzień-miesiąc-rok

|_____|_____|_________|
3.

4.

Kod kreskowy

Numer identyfikacyjny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
Składający:
Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2
Miejsce składania:
Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska.
Termin składania:
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 danej
nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel
nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5.

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B1. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES DO KORESPONDENCJI 3
6.

Pełna nazwa

Nazwa skrócona

7.
8.

9.

Nazwisko

12.

Kraj

16.

Miejscowość

20.

Kod pocztowy

24.

Uwagi **)

10.
13.

21.

Pierwsze imię

Województwo
17.

NIP
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
11. PESEL

14.

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
15. Gmina

Powiat

18.

Ulica
22.

Poczta

Nr telefonu komórkowego

Nr domu

23.

19.

Nr lokalu

Adres e-mail

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 4
25.

Gmina

29.

Nr lokalu

26.
30.

Miejscowość

Obręb i numer ewidencyjny
działki 5

27.
31.

Ulica

28.

Nr domu

Uwagi **)

D. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ I POUCZENIE
32.

Czytelny podpis zobowiązanego wykazanego w części B (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE
Niniejszy załącznik do deklaracji stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.).

E. ADNOTACJE URZĘDOWE
33.

.

DO-Z(2) 1/ 2
Wypełnienie tych danych nie jest obowiązkowe.
Druk DO-Z stanowi załącznik do deklaracji DO-1 i DO-3 – składany jest w przypadku wystąpienia więcej niż jednego podmiotu zobowiązanego do
złożenia deklaracji (np. w przypadku kilku współwłaścicieli – jednego należy wykazać w deklaracji, a pozostałych odrębnie na formularzu załącznika DOZ).
2) 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.
**)
1)

Dotyczy danych identyfikacyjnych i aktualnego adresu do korespondencji właściciela nieruchomości. „Pełna nazwa”, „Nazwa skrócona” i „NIP” nie
dotyczy osób fizycznych. „Nazwisko”, „Pierwsze imię”, „PESEL” dotyczy osób fizycznych. Nr telefonu komórkowego do komunikacji SMS. Adres e-mail do
powiadomień.
4) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5) Wypełnić w przypadku braku możliwości podania danych adresowych w poz. 27-29.
3)

