Załącznik do Uchwały Nr XXIV/380/16
Rady Miasta Mysłowice z dnia 1 września 2016 r.3

OS-DGO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 250).

Składający:

właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna i osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, inny podmiot władający nieruchomością.
Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązany do ich wykonania jest podmiot
lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej
w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.
W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność
lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową
albo spółdzielnię mieszkaniową.

Termin składania:

1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A. ORGAN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 2
UWAGA! W przypadku, gdy składający deklarację jest właścicielem więcej niż jednej nieruchomości, na której powstają odpady
komunalne położonej na terenie miasta Mysłowice, należy w rubryce „Ulica” wpisać „jak w załącznikach”, a dla każdej nieruchomości
odrębnie wypełnić załącznik „OS-ZDGO-2: Dane o nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne” i załączyć go do deklaracji
Ulica:

Kod pocztowy:

Nr domu:

Nr lokalu:

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
UWAGA! W przypadku współwłasności lub współużytkowania – należy wypełnić załącznik „OS-ZDGO-1: Dane o współwłaścicielach”
i załączyć go do deklaracji.

□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ inny podmiot władający nieruchomością
□ jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna
posiadająca nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (adres zamieszkania/ siedziby)
Imię i Nazwisko/ Pełna nazwa:

Identyfikator PESEL/REGON:

Nr NIP 7:

Kraj:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Ulica:

Nr domu:

Nr telefonu:

Nr lokalu:

Osoba upoważniona do reprezentowania (dotyczy jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu):
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C.2 ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres podany w pkt. C.1)
Imię i Nazwisko/ Pełna nazwa:

Kraj:

Miejscowość:

Poczta:

Ulica:

Kod pocztowy:

Nr domu:

Nr lokalu:

Nr domu:

Nr lokalu:

Nr domu:

Nr lokalu:

C.3 DANE PEŁNOMOCNIKA
Imię i Nazwisko:

Adres do korespondencji
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Ulica:

C.4 DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
Imię i Nazwisko:

Adres do korespondencji
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Poczta:

D. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ pierwsza deklaracja

4

□ nowa deklaracja

8

□ korekta deklaracji

6

wraz z uzasadnieniem przyczyn
korekty 6
data zamieszkania na
nieruchomości pierwszego
mieszkańca:

data zaistnienia zdarzenia:

data zaistnienia zdarzenia:

…........................................
dzień/ miesiąc /rok

…........................................
dzień/ miesiąc /rok

…........................................
dzień/ miesiąc /rok

Skorygowanie złożonej deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji

E. ŁĄCZNA ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ wskazaną w pkt. B lub w załącznikach
OS-ZDGO-2
UWAGA! W przypadku gdy składający deklarację jest właścicielem więcej niż jednej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
położonej na terenie miasta Mysłowice – należy dla każdej nieruchomości odrębnie wypełnić załącznik „OS-ZDGO-2: Dane
o nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne” i załączyć go do deklaracji, a w punkcie „E” niniejszej deklaracji należy
podać sumę osób zamieszkujących wszystkie wskazane w załącznikach nieruchomości

Łączna liczba osób zamieszkujących nieruchomość/nieruchomości:
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F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości
wskazanej w pkt. B lub w załącznikach OS-ZDGO-2

STAWKA OPŁATY ponoszonej przez właściciela

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi jeżeli
odpady nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

1.

1A.

nieruchomości za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 3

zł/osobę

LICZBA OSÓB zamieszkujących nieruchomość

zł/osobę

2.

2A.

WYLICZONA KWOTA OPŁATY (kwotę z poz. 1 3.

3A.

należy pomnożyć przez liczbę osób z poz. 2)
zł/miesiąc

zł/miesiąc

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY (w przypadku 4.
wypełnienia tylko jednej z kolumn, należy przepisać kwotę
z poz. 3 lub 3A do poz. 4);
(w przypadku wypełnienia dwóch kolumn, należy
wyliczone kwoty z poz. 3 i/lub 3A zsumować ze sobą
i obliczoną sumę wpisać do poz. 4)

zł/miesiąc

G. ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ załącznik: OS-ZDGO-1: Dane o współwłaścicielach - …....... szt.
2. □ załącznik: OS-ZDGO-2: Dane o nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne - …....... szt.
3. □ załącznik: Pełnomocnictwo - …....... szt.
1.

9

H. DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI
data złożenia deklaracji:

…........................................................................
dzień /miesiąc /rok

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………
Czytelny podpis

POUCZENIE
1.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 599).

2.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji, prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – art. 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
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ADNOTACJE URZĘDOWE

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Urzędu Miasta Mysłowice o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
2) Dotyczy nieruchomości położonej/położonych na terenie miasta Mysłowice, na której/których zamieszkują mieszkańcy. Dla
każdej nieruchomości należy złożyć odrębny załącznik OS-ZDGO-2: Dane o nieruchomościach, na których powstają
odpady komunalne.
3) Należy podać wysokość stawki zgodną z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Mysłowice ustalającą wysokość stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Należy zaznaczyć w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
5) Uchylone.
6) Zgodnie z art 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 613) Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
7) Dotyczy podatników zobowiązanych do posiadania identyfikatora podatkowego NIP.
8) Należy zaznaczyć w przypadku, gdy po złożeniu pierwszej deklaracji nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9) Zgodnie z art 80 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 613) –
pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego
dana deklaracja dotyczy. Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji określa minister właściwy do spraw finansów
publicznych w drodze rozporządzenia.
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