Stempel dzienny/Piecz

urz du

DOGO-2

Zał cznik nr 1 do uchwały nr XXIV/493/20 Rady
Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 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 2019 r., poz. 2010 z pó n. zm.)

Składaj cy
Termin składania

Wła ciciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach) jednej nieruchomo ci, na której zamieszkuj mieszka cy.
Wła ciciel nieruchomo ci obowi zany jest zło y deklaracj w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na terenie nieruchomo ci pierwszego
mieszka ca. W przypadku zmiany danych b d cych podstaw ustalenia wysoko ci nale nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
now deklaracj wła ciciel nieruchomo ci obowi zany jest zło y do 10 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym nast piła zmiana .
Wła ciciel nieruchomo ci składaj cy now deklaracj zmniejszaj c wysoko zobowi zania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zwi zku ze mierci mieszka ca mo e j zło y w terminie 6 miesi cy od dnia tego zdarzenia.

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

Dzie

Miesi c

-

Rok

45-015 Opole

1.

2.

D. OKOLICZNO CI DOTYCZ CE ZŁO ENIA DEKLARACJI (PROSZ WPISA ZNAK X WE WŁA CIWY KWADRAT):
Pierwsza deklaracja składana w zwi zku z zamieszkaniem na nieruchomo ci pierwszego mieszka ca 2

-

Data zamieszkania pierwszego mieszka ca

Korekta deklaracji

-

obowi zuj ca od

-

3

-

obowi zuj ca od

-

do

-

-

Nowa deklaracja składana w zwi zku ze:
zmian danych b d cych podstaw ustalenia wysoko ci nale nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przyczyn innych ni
mier mieszka ca 4
Data zmiany danych
obowi zuj ca od
-

mierci mieszka ca w dniu 5

-

-

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

w zarz dzie lub u ytkowaniu
4.

E.2

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna

spółka nieposiadaj ca osobowo ci prawnej

inny (jaki?)
5.

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

Imi */Nazwa skrócona**
7.

PESEL*

8.

Numer telefonu (pole fakultatywne)*/**
9.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */**

11.

12.

E.4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 6
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
14.

MIEJSCOWO

15.

19.

16.

20.

21.

25.

17.

22.

26.

23.

KOD POCZTOWY

27.

NR LOKALU
31.

18.

POCZTA

GMINA

NR DOMU
30.

KOD POCZTOWY

NR LOKALU

CI E.4) 7
POWIAT

ULICA
29.

GMINA

NR DOMU

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

13.

POWIAT

ULICA

MIEJSCOWO

10.

Adres e-mail (pole fakultatywne) */**

REGON**

28.

POCZTA

32.
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33.

F.1 ADRES NIERUCHOMO CI/CZ

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

ULICA

NUMER DOMU

CI E.4)

NUMER LOKALU

34.
35.
36.
F.2 O WIADCZENIE DOTYCZ CE PRZYPORZ DKOWANIA DO CZ CI NIERUCHOMO CI ODDZIELNEGO MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
(wypełnia si poprzez wpisanie znaku X w wyznaczonym polu wył cznie, gdy deklaracja dotyczy budynku/budynków lub cz ci budynku/budynków wchodz cych w skład nieruchomo ci
zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadaj przyporz dkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)

O wiadczam, e deklaracja dotyczy budynku/budynków lub cz ci budynku/budynków wchodz cych w skład nieruchomo ci zabudowanej
budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadaj przyporz dkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych

37.

G. OBLICZENIE WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.1 O WIADCZENIE DOTYCZ CE ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PROSZ WPISA ZNAK X WE WŁA CIWY
KWADRAT) (O wiadczenie wypełnia si wył cznie, gdy deklaracja dotyczy okresu czasu, w którym obowi zek selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie został
ustanowiony)

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

SELEKTYWNY

NIESELEKTYWNY
38.

G.2 INFORMACJA DOTYCZ CA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW
STANOWI CYCH ODPADY KOMUNALNE (Wypełnia si poprzez wpisanie znaku X w wyznaczonym polu, wypełnia wył cznie wła ciciel nieruchomo ci
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuj cy bioodpady stanowi ce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w przypadku, gdy
deklaracja dotyczy okresu, w którym obowi zywała uchwała zwalniaj ca w cz ci z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wła cicieli nieruchomo ci
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj cych bioodpady stanowi ce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym)

O WIADCZAM, E POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJ W NIM BIOODPADY
STANOWI CE ODPADY KOMUNALNE
39.

G.3 WYLICZENIE WYSOKO CI OPŁATY

Stawka opłaty8
40.

Liczba osób zamieszkuj cych nieruchomo /cz nieruchomo ci b d cych członkami rodzin
wielodzietnych (w przypadku obowi zku składania zał cznika ZOGO-3 nale y poda warto z poz. nr 219
tego zał cznika, b d sum warto ci z poz. 219 zał czników ZOGO-3 w przypadku zło enia wi cej ni 1
zał cznika ZOGO-3 dotycz cego nieruchomo ci/cz ci nieruchomo ci uj tej w druku DOGO-2 ).
41.

Liczba osób zamieszkuj cych nieruchomo /cz nieruchomo ci nieb d cych członkami rodzin
wielodzietnych (w przypadku obowi zku składania zał cznika ZOGO-3 nale y poda warto z poz. nr 220
tego zał cznika, b d sum warto ci z poz. 220 zał czników ZOGO-3 w przypadku zło enia wi cej ni 1
zał cznika ZOGO-3 dotycz cego nieruchomo ci/cz ci nieruchomosci uj tej w druku DOGO-2).
42.

Liczba osób zamieszkuj cych nieruchomo /cz nieruchomo ci (suma warto ci z poz.
41 i 42).
Wyliczenie wysoko ci opłaty (iloczyn warto ci z poz. 40 i 43).

43.

44.

G.4 WYLICZENIA KWOTY ZWOLNIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.4.1 ZWOLNIENIE Z OPŁATY WŁA CICIELI NIERUCHOMO CI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJ RODZINY WIELODZIETNE

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. 40,41,45).

%

45.

46.

G.4.2 ZWOLNIENIE Z OPŁATY WŁA CICIELI NIERUCHOMO CI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI
KOMPOSTUJ CYCH BIOODPADY STANOWI CE ODPADY KOMUNALNE W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU Wypełnia si w przypadku
zaznaczenia poz. 39

Wysoko zwolnienia z opłaty (wysoko zwolnienia wynika z obowi zuj cej uchwały
Rady Miasta Opola ).
Wyliczenie kwoty zwolnienia (iloczyn warto ci z poz. 43 i 47 ).

47.

48.
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G.5. PODSUMOWANIE KWOTY OPŁATY
Ł czna miesi czna kwota opłaty (od warto ci z poz. 44 nale y odj
46 i 48).
H. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZ
Imi

Podpis i piecz

warto

z poz.

ZŁ

CI E.3/ OSÓB REPREZENTUJ CYCH PODATNIKA

10

Imi

50.

Podpis i piecz

49.

9

10

53.

Nazwisko

Nazwisko
51.

52.

54.

55.

Podpis (piecz ) przyjmuj cego

ADNOTACJE ORGANU

56.

Czynno ci sprawdzaj ce

57.

58.

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowi zuj cym terminie kwoty z poz. 49 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 2019 r., poz. 1438 z pó n. zm.).
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL NIERUCHOMO CI MASZYNOWO, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) (dalej: RODO), informuje si , e:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola, adres: Rynek- Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77)
45 11 800
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urz dzie Miasta Opola adres: Rynek- Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: iod@um.opole.pl, tel. (+48 77) 54 11 328
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa si b dzie na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zwi zku z ustaw z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach oraz ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja
podatkowa i wył cznie w celu realizacji obowi zku prawnego ci cego na administratorze zwi zanego z wykonywaniem uprawnie i obowi zków organu podatkowego
w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
2. art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu ułatwienia komunikacji z Pani /Panem.
Odbiorc Pani/Pana danych osobowych b d organy i podmioty uprawnione do ich otrzymania w zwi zku z realizacj obowi zku wynikaj cego z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe b d przechowywane na czas prowadzenia sprawy oraz archiwizacji.
Posiada Pani/Pan:
1. prawo dost pu do tre ci swoich danych osobowych,
2. prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. prawo do usuni cia danych, je eli Pani/Pan cofn li zgod , na której opiera si przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. Cofni cie zgody
mo e by wyra one w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno z prawem przetwarzania,
4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotycz cych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie b dzie skutkowało niemo no ci skutecznego zło enia dokumentu, w którym
podania danych osobowych wymaga przepis prawa.
Niezło enie deklaracji o wysoko ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje konieczno wydania przez Prezydenta Miasta Opola decyzji okre laj cej
wysoko opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niepodanie danych osobowych, których podanie jest nieobowi zkowe mo e skutkowa ograniczeniem form komunikacji.
Podane przez Pani /Pana dane osobowe nie b d podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
1

Zał cznik/zał czniki ZOGO-3 składa wła ciciel nieruchomo ci w sytuacji, gdy nieruchomo uj ta w druku DOGO-2 stanowi nieruchomo zabudowan budynkiem
wielolokalowym, w którym ustanowiono odr bn własno lokalu.
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. 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. W przypadku, gdy pierwszy mieszkaniec danej nieruchomo ci w
danym miesi cu nieruchomo poło on w Opolu zamieszkuje przez cz
miesi ca, a zmiana zamieszkania tej osoby obejmuje tak e zmian gminy, nale y poda
zarówno dat zamieszkania tego mieszka ca na nieruchomo ci oraz miesi c i rok, od którego opłat powinno uiszcza si na rzecz Miasta Opole. Opłat w miesi cu, w
którym nast piła zmiana gminy zamieszkania, uiszcza si w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania- pocz wszy od
miesi ca nast pnego, po którym nast piła zmiana.
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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 do 10 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym nast piła zmiana. Dat zaistnienia zmiany
nale y poda w formacie Dzie - Miesi c- Rok. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko ci uiszcza si za miesi c, w którym nast piła
zmiana. Natomiast w przypadku, gdy w danym miesi cu na danej nieruchomo ci mieszkaniec zamieszkuje przez cz
miesi ca, a zmiana zamieszkania tej osoby obejmuje
tak e zmian gminy, nale y poda zarówno dat zmiany danych (dat zamieszkania mieszka ca na nieruchomo ci uj tej w deklaracji albo dat zaprzestania
zamieszkiwania nieruchomo ci przez tego mieszka ca) oraz miesi c i rok, od którego opłat w zmienionej wysoko ci powinno uiszcza si na rzecz Miasta Opole. Opłat
w miesi cu, w którym nast piła zmiana, uiszcza si w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania- pocz wszy od miesi ca
nast pnego, po którym nast piła zmiana. Wła ciciel nieruchomo ci nie mo e zło y deklaracji zmniejszaj cej wysoko zobowi zania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyj tkiem sytuacji zło enia deklaracji w terminie do 10 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym nast piła zmiana
oraz zło enia deklaracji zmniejszaj cej wysoko zobowi zania z powodu mierci mieszka ca w terminie do 6 miesi cy od dnia tego zdarzenia.

5

Deklaracj zmniejszaj c wysoko zobowi zania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zwi zku ze mierci mieszka ca wła ciciel
nieruchomo ci winien zło y w terminie do 6 miesi cy od dnia tego zdarzenia. Opłat w zmienionej wysoko ci uiszcza si za miesi c, w którym nast piła zmiana liczby
osób zamieszkuj cych nieruchomo w zwi zku ze mierci mieszka ca. Nale y poda dat mierci mieszka ca w formacie Dzie - Miesi c- Rok.

6

Adres zamieszkania nale y poda , je li podatnikiem jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach nale y poda adres siedziby.

7

Nale y wypełni w przypadku woli otrzymywania korespondencji na inny adres ni wskazany w cz ci E.4.

8
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.
9

W przypadku podatników nieb d cych osobami fizycznymi deklaracja powinna by podpisana zgodnie ze sposobem ich reprezentacji. Ponadto deklaracja mo e by
podpisana tak e przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa si organowi
podatkowemu wła ciwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.
10

Umieszczenie piecz ci w poz. 52 oraz poz. 55 nie jest obowi zkowe.
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