Stempel dzienny/Piecz

urz du

DOGO-2

Zał cznik nr 1 do uchwały nr XXXI/582/16 Rady
Miasta Opola z dnia 29 wrze nia 2016 r.

Numer ewidencyjny

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMO , NA KTÓREJ
ZAMIESZKUJ MIESZKA CY
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z pó n. zm.)

Składaj cy

Wła ciciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach) jednej nieruchomo ci, na której zamieszkuj mieszka cy.

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno ci maj cych wpływ na powstanie (wyga ni cie) obowi zku opłaty lub wysoko

Miejsce

Organ wła ciwy ze wzgl du na miejsce poło enia nieruchomo ci, na której zamieszkuj mieszka cy.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

C. LICZBA ZAŁ CZNIKÓW ZOGO-31

B. DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

Prezydent Miasta Opola
Rynek- Ratusz
45-015 Opole

Dzie

Miesi c

opłaty.

Rok

-

1.

2.

D. OKOLICZNO CI DOTYCZ CE ZŁO ENIA DEKLARACJI (PROSZ WPISA ZNAK X WE WŁA CIWY KWADRAT):
Pierwsza deklaracja 2 data
Korekta deklaracji
Nowa deklaracja

3

4

-

-

obowi zuj ca od

-

-

data zmiany danych

-

-

do

-

3.

E. DANE DOTYCZ CE PODMIOTU SKŁADAJ CEGO DEKLARACJ (PROSZ WPISA ZNAK X WE WŁA CIWY KWADRAT):

E.1

wła ciciel

współwła ciciel

u ytkownik wieczysty

inny podmiot

posiadaj cy nieruchomo

zarz dca nieruchomo ci
w zarz dzie lub u ytkowaniu
4.

E.2

osoba prawna

osoba fizyczna

jednostka organizacyjna

spółka nie posiadaj ca osobowo ci prawnej

inny (jaki?)…………………………………………………
5.

E.3 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA (*WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,**WYPEŁNIA PODMIOT INNY NI OSOBA FIZYCZNA)
Nazwisko*/Nazwa pełna**
Piecz nagłówkowa podatnika */**
6.

Imi */Nazwa skrócona**
7.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */**

PESEL*
8.

Numer Krajowego Rejestru S dowego**

9.

REGON**
11.

12.

E.4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 5
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
14.

MIEJSCOWO

15.

19.

16.

20.

17.

21.

25.

22.

26.

31.

KOD POCZTOWY

28.

POCZTA

32.

NUMER DOMU
34.

23.

27.

NR LOKALU

F. ADRES NIERUCHOMO CI POŁO ONEJ W OPOLU, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ MIESZKA CY (JE LI INNY NI W CZ

ULICA

18.

POCZTA

GMINA

NR DOMU
30.

KOD POCZTOWY

NR LOKALU

CI E.4)
POWIAT

ULICA
29.

GMINA

NR DOMU

E.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JE LI INNY NI W CZ
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
24.

13.

POWIAT

ULICA

MIEJSCOWO

10.

Symbol Polskiej Klasyfikacji Działalno ci (PKD)**

33.

CI E.4)

NUMER LOKALU
35.

36.
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G. OBLICZENIE WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.1 OKRE LENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PROSZ WPISA ZNAK X WE WŁA CIWY KWADRAT)

O WIADCZAM, E ODPADY Z WW NIERUCHOMO CI B D ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB:

NIESELEKTYWNY

SELEKTYWNY

37.

G.2 WYLICZENIE WYSOKO CI OPŁATY

Stawka opłaty6

38.

Liczba osób zamieszkuj cych nieruchomo

b d cych członkami rodzin wielodzietnych (w

przypadku obowi zku składania zał cznika ZOGO-3 nale y poda warto z poz. nr 177 tego zał cznika, b d
sum warto ci z poz. 177 zał czników ZOGO-3 w przypadku zło enia wi cej ni 1 zał cznika ZOGO-3
dotycz cego nieruchomo ci uj tej w druku DOGO-2 ).

Liczba osób zamieszkuj cych nieruchomo

39.

nieb d cych członkami rodzin wielodzietnych (w

przypadku obowi zku składania zał cznika ZOGO-3 nale y poda warto z poz. nr 178 tego zał cznika, b d
sum warto ci z poz. 178 zał czników ZOGO-3 w przypadku zło enia wi cej ni 1 zał cznika ZOGO-3
dotycz cego nieruchomo ci uj tej w druku DOGO-2).

Liczba osób zamieszkuj cych nieruchomo

40.

(suma warto ci z poz. 39 i 40).
41.

Wyliczenie podstawy opodatkowania (iloczyn warto ci z poz. 38 i 41).
42.

Wysoko zwolnienia z opłaty wyra ona w procentach (wysoko zwolnienia wynika z
obowi zuj cej uchwały Rady Miasta Opola).
Wyliczenie kwoty zwolnienia (iloczyn warto ci z poz. 38,39,43).

%

43.
44.

Ł czna miesi czna kwota opłaty (od warto ci z poz. 42 nale y odj warto z poz.
44).
H. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZ CI E.3/ OSÓB REPREZENTUJ CYCH PODATNIKA 7
Imi

Podpis i piecz

Imi

ZŁ

45.

Podpis i piecz

46.

49.

Nazwisko

Nazwisko
47.

48.

50.

51.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZ DZAJ CEJ DEKLARACJ
IMI

NAZWISKO
52.

NUMER TELEFONU
53.

ADRES E-MAIL
54.

55.

Data przyj cia

ADNOTACJE ORGANU

56.

Podpis (piecz ) przyjmuj cego
57.

Czynno ci sprawdzaj ce

59.

58.

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowi zuj cym terminie kwoty z poz. 45 lub wpłacenia jej w niepełnej wysoko ci niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z pó n. zm.).
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL NIERUCHOMO CI KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
1
Zał cznik/zał czniki ZOGO-3 składa wła ciciel nieruchomo ci w sytuacji, gdy nieruchomo
wielolokalowym, w którym ustanowiono odr bn własno lokalu.

uj ta w druku DOGO-2 stanowi nieruchomo

zabudowan budynkiem

2

Pole „pierwsza deklaracja” nale y zaznaczy znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcze niej deklaracji o wysoko ci opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za nieruchomo , której dotyczy druk DOGO-2. Pierwsz deklaracj nale y zło y w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomo ci pierwszego mieszka ca. Nale y równie poda dat zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego mieszka ca w formacie Dzie - Miesi c- Rok.
3
Pole „korekta deklaracji” nale y zaznaczy znakiem „X” m.in. w przypadku bł du (np. oczywista omyłka pisarska, bł d rachunkowy) w zło onej ju deklaracji. Nale y
wskaza miesi c i rok, od którego korekta deklaracji ma obowi zywa , b d te korygowany okres czasu.
4

Pole „nowa deklaracja” nale y zaznaczy znakiem „X” w przypadku zmiany danych b d cych podstaw ustalenia wysoko ci nale nej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Now deklaracj nale y zło y w terminie 14 dni od dnia nast pienia zmiany. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysoko ci uiszcza si za miesi c, w którym nast piła zmiana. Dat zaistnienia zmiany nale y poda w formacie Dzie - Miesi c- Rok.
5
Adres zamieszkania nale y poda , je li wła cicielem nieruchomo ci(w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach) jest osoba fizyczna. W
pozostałych przypadkach nale y poda adres siedziby.
6
Stawka została okre lona wła ciw uchwał Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z
nieruchomo ci na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty.
7
Zgodnie z art. 80a. Ordynacji podatkowej:
§ 1. Je eli odr bne ustawy nie stanowi inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, mo e by podpisana tak e przez
pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.
§ 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa si organowi podatkowemu wła ciwemu w sprawach
podatku, którego dana deklaracja dotyczy.
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