Uchwała Nr XXI/189/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oznaczony symbolem DO-1,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oznaczony symbolem
DO-Z1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oznaczony symbolem
DO-Z2, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wzór oświadczenia o danych pozwalających naliczyć opłatę w poszczególnych lokalach
budynku wielorodzinnego, oznaczony symbolem DO-Z3, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§ 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzający dane zawarte w deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) kopia umowy dzierżawy/użyczenia nieruchomości lub zgody na dysponowanie gruntem na
potrzeby ustawienia pojemników oraz plan sytuacyjny lub mapa z zaznaczonym miejscem
lokalizacji pojemników - w przypadku, kiedy odpady gromadzone będą na nieruchomości innej
niż nieruchomość, na której powstają;
2) w przypadku zawarcia umowy o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2a ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach określającej właściciela nieruchomości zobowiązanego do
realizacji postanowień ustawy - umowa lub jej odpis.
§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w
Urzędzie Miejskim w Słubicach, w terminie:
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1) do dnia 31 sierpnia 2016 r. pierwszą deklarację, jeżeli w nieruchomości zamieszkują
mieszkańcy;
2) do dnia 30 listopada 2016 r. pierwszą deklarację, jeżeli w nieruchomości nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
2) 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca, w przypadku nieruchomości
zamieszkałych lub 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, w
przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne;
3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. 1. Deklaracje

mogą

być

składane

za

pośrednictwem

środków

komunikacji

elektronicznej.
2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej.
3. Deklaracje złożone w formie elektronicznej powinny być opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
§ 5. Z dniem 1 sierpnia 2016 r. traci moc uchwała Nr XXXIV/273/2012 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Olejniczak
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
Nr XXI/189/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

2. Nr dokumentu

numer PESEL / NIP / Identyfikator REGON (niepotrzebne skreślić) 1)

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nikeruchomosci
odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby

Urząd Miejski w Słubicach
ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. pierwsza deklaracja 2)

 2. nowa deklaracja 3)  3. korekta deklaracji 4) ………………………………………………..

Data od której obowiązuje deklaracja (miesiąc – rok) |__|__|-|__|__|__|__|
Przyczyna złożenia deklaracji …………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Właściciel, użytkownik lub posiadacz
 3. Zarząd

 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
 4. Inny (należy podać jaki) ………………………………….

W przypadku gdy współwłaścicieli nieruchomości jest wiecej niż jeden – pozostałe osoby wypełniają załącznik DO-Z2

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy właściciela niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj właściciela składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Osoba fizyczna

 2. Osoba prawna

 3. Jednostka organizacyjna

7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

Pola 9, 10, 11 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

10. Imię ojca

11. Imię matki

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

18. Nr lokalu

21. Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeśli inny niż wymieniony w części D.2.)
22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Nr domu

29. Miejscowość

30. Kod pocztowy

28. Nr lokalu

31. Poczta

DO-1
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(do wyliczenia opłaty należy przyjąć sumę opłat obliczonych w załączniku/załącznikach
DO-Z1 wskazanych w poz. 37 lub poz. 38

32.

zł

E.2. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(do wyliczenia opłaty należy przyjąć sumę opłat obliczonych w załączniku/załącznikach
DO-Z1 wskazanych w poz. 87 lub poz. 88

33.

zł

E.3. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ŁĄCZNA KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DO ZAPŁATY (suma opłat wskazanych w poz. 32. i 33)

34.

zł

F. Załączniki
35. Ilość załączników
Załącznik DO-Z1

|__|__|

36. Ilość załączników
Załącznik DO-Z2

|__|__|

Oświadczenie o danych pozwalających naliczyć
opłatę w poszczególnych lokalach budynku
wielorodzinnego

37. Ilość oświadczeń

|__|__|

G. KONTAKT
38. Telefon
39. E-mail

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
40. Imię

41. Nazwisko

42. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

43. Podpis (pieczęć) właściciela / osoby reprezentującej właściciela 2)

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

I. ADNOTACJE URZĘDU
44. Uwagi

45. Data (dzień - miesiąc - rok)

46. Podpis przyjmującego formularz

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|





1)

2)

3)

4)

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 599).
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co
do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o
podobnym charakterze.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminie
odpowiednio za I kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 lipca, za III kwartał do 15 października i za IV kwartał 31 grudnia. W
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
Objaśnienie
Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej
lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
Identyfikator REGON w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza 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.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W przypadku składania korekty deklaracji należy wskazać deklarację do której odnosi się korekta.

DO-1
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1. Identyfikator podatkowy

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
Nr XXI/189/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

2. Nr dokumentu

numer PESEL / NIP / Identyfikator REGON (niepotrzebne skreślić) 1)

ZAŁĄCZNIK DO-Z1
Załącznik DO-Z1 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości składa deklarację dla
większej liczby nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębny załącznik.
3. Nr załącznika

|__|__|__|

A. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANY ZAŁĄCZNIK
4. Ulica

5. Nr domu

6. Nr lokalu

7. Miejscowość

8. Obręb i nr działki ewidencyjnej (w przypadku braku adresu)

9. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Zamieszkała 1)

 2. Niezamieszkała 2)

 3. W części zamieszkała i w części niezamieszkała

10. Adres punktu wywozowego - ulica, nr domu, obręb i nr działki ewidencyjnej inne dane identyfikujące lokalizację pojemników 3) ***

B. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ OPŁATA
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
B.1. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA I ODDAWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Oświadczam, że odpady z nieruchomości wymienionej w części
A niniejszego załącznika będą zbierane w sposób (należy
wstawić znak X wyłącznie w jednym polu 11 albo 12):

11.

12.

 Selektywny

 Nieselektywny

B.2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Iloczyn stawki opłaty od gospodarstwa domowego danego rodzaju i liczby gospodarstw domowych poszczególnych rodzajów.
Jeżeli zaznaczono pole 11, to należy uzupełnić odpowiednie pola z kol. 3, kol. 4 i kol. 5, a jeżeli zaznaczono pole 12, to należy uzupełnić odpowiednie
pola kol. 6, kol. 7 i kol. 8.
Zbiórka selektywna
Rodzaj zabudowy

1

Zabudowa
jednorodzinna 4)

Zabudowa
wielorodzinna 5)

Rodzaj
gospodarstwa
domowego 6)

Ilość
gospodartsw
domowych 7)

Stawka
opłaty

Opłata
(iloczyn kol. 3 i
odpowiednio kol. 4)

Ilość
gospodartsw
domowych 7)

Stawka
opłaty

Opłata
(iloczyn kol. 6 i
odpowiednio kol. 7)

3

4

5

6

7

8

2
Gospodarstwa
jednoosobowe
Gospodarstwa
większe niż
jednoosobowe
Gospodarstwa
jednoosobowe
Gospodarstwa
większe niż
jednoosobowe

Zbiórka nieselektywna

13.

14.

15.

19.

20.

21.

25.

26.

27.

31.

32.

33.

16.

17.

18.

22.

23.

24.

28.

29.

30.

34.

35.

36.

zł

zł

zł

zł

zł

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od
nieruchomości wymienionej w części A
(należy wypełnić poz. 37 wpisując sumę opłat obliczonych w kol. 5 lub poz. 38
wpisując sumę opłat obliczonych w kol. 8 w zależności od zadeklarowanego
sposobu gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych)

zł

zł
37.

zł
38.

zł

zł

DO-Z1
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B.3.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI,

NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Iloczyn stawki opłaty od pojemnika danej pojemności, ilości pojemników poszczególnych rodzajów i częstotliwości odbioru.
Jeżeli zaznaczono pole 11, to należy uzupełnić odpowiednie pola z kol. 2, kol. 3, kol. 4 i kol. 5, a jeżeli zaznaczono pole 12, to należy uzupełnić
odpowiednie pola kol. 6, kol. 7, kol. 8 i kol. 9.
Wielkość
pojemnika

Zbiórka selektywna
Ilość
pojemników

1

Stawka
opłaty

2

Częstotliwość
odbioru

3

39.

40.

47.

48.

55.

56.

63.

64.

71.

72.

79.

80.

80 L

4

42.

49.

50.

57.

58.

65.

66.

73.

74.

81.

82.

7000 L

51.

52.

59.

60.

67.

68.

75.

76.

83.

84.

zł

8

9

45.

46.

53.

54.

61.

62.

69.

70.

77.

78.

85.

86.

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, od
nieruchomości wymienionej w części A
(należy wypełnić poz. 87 wpisując sumę opłat
obliczonych w kol. 5 lub poz. 88 wpisując sumę opłat
obliczonych w kol. 9 w zależności od zadeklarowanego
sposobu gromadzenia i oddawania odpadów
komunalnych)

Opłata
(iloczyn kol. 6, kol. 7 i kol. 8)

zł

zł

zł

Częstotliwość
odbioru

7

44.

zł

zł

1100 L

6

43.

zł

zł

360 L

Stawka
opłaty

zł

zł

240 L

Ilość
pojemników

5

41.

zł

120 L

Zbiórka nieselektywna

Opłata
(iloczyn kol. 2, kol. 3 i kol. 4)

zł

zł

zł

zł

zł

zł
88.

87.

zł

zł

C. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
89. Imię

90. Nazwisko

91. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

92. Podpis (pieczęć) właściciela / osoby reprezentującej właściciela 2)

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
*** pole nieobowiązkowe

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy.
Nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy oraz na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Dotyczy
przypadku, w którym wyodrębniono lokal na prowadzoną działalność.
Wskazanie lokalizacji pojemników na odpady komunalne. Można dołączyć mapkę lub plan sytuacyjny.
Obejmuje zabudowę jednorodzinną oraz jednorodzinną w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Nie obejmuje pojedynczych lokali
mieszkalnych budynkach użytecznosci publicznej.
Dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym.
Liczba osób tworzących gospodarstwo domowe obejmuje całkowitą liczbę wszystkich mieszkańców danego lokalu, zarówno
zameldowanych na pobyt stały, jak również przebywających w nim czasowo, zgodnie z definicją „miejsca zamieszkania” zawartą w
przepisie art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, zgodnie
z którą jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych
nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi.
Powinna zostać podana na podstawie definicji gospodarstwa domowego, znajdującej się w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych. Według tej definicji przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę samodzielnie zajmującą lokal
albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i
gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
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1. Identyfikator podatkowy

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Słubicach Nr XXI/189/2016
z dnia 21 czerwca 2016 r.

2. Nr dokumentu

numer PESEL / NIP / Identyfikator REGON (niepotrzebne skreślić) 1)

ZAŁĄCZNIK DO-Z2
Załącznik DO-Z2 przeznaczony jest dla współwłaścicieli nieruchomości.

3. Nr załącznika

|__|__|__|

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(należy podać dane identyfikacyjne właściciela wymienionego w części D1 deklaracji DO-1)
* - dotyczy właściciela niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Osoba fizyczna

 2. Osoba prawna

 3. Jednostka organizacyjna

5. Nazwa pełna * / Nazwisko **
6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

B. DANE KOLEJNEGO WŁAŚCICIELA
* - dotyczy właściciela niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Osoba fizyczna

 2. Osoba prawna

 3. Jednostka organizacyjna

8. Nazwa pełna * / Nazwisko **
9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
10. Identyfikator podatkowy - numer PESEL / NIP / Identyfikator REGON (niepotrzebne skreślić) 1)

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

12. Imię ojca

13. Imię matki

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

20. Nr lokalu

23. Poczta

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeśli inny niż wymieniony w części B.2.)
24. Kraj

25. Województwo

26. Powiat

27. Gmina

28. Ulica

29. Nr domu

31. Miejscowość

32. Kod pocztowy

30. Nr lokalu

33. Poczta

B.4. KONTAKT
34. Telefon
35. E-mail

B.5. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
36. Imię

37. Nazwisko

38. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

39. Podpis (pieczęć) właściciela / osoby reprezentującej właściciela 2)

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
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C. DANE KOLEJNEGO WŁAŚCICIELA
* - dotyczy właściciela niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
40. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Osoba fizyczna

 2. Osoba prawna

 3. Jednostka organizacyjna

41. Nazwa pełna * / Nazwisko **

42. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
43. Identyfikator podatkowy - numer PESEL / NIP / Identyfikator REGON (niepotrzebne skreślić) 1)

Pola 44, 45, 46 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
44. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

45. Imię ojca

46. Imię matki

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
47. Kraj

48. Województwo

49. Powiat

50. Gmina

51. Ulica

52. Nr domu

54. Miejscowość

55. Kod pocztowy

53. Nr lokalu

56. Poczta

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeśli inny niż wymieniony w części C.2.)
57. Kraj

58. Województwo

59. Powiat

60. Gmina

61. Ulica

62. Nr domu

64. Miejscowość

65. Kod pocztowy

63. Nr lokalu

66. Poczta

C.4. KONTAKT
67. Telefon

68. E-mail

C.5. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
69. Imię

70. Nazwisko

71. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

72. Podpis (pieczęć) właściciela / osoby reprezentującej właściciela 2)

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
1)

Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności
gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują
pozostali podatnicy. Identyfikator REGON w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
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Załącznik

Nr

4

do

Uchwały

Nr

XXI/189/2016
Rady

Miejskiej

w

Słubicach

z dnia 21 czerwca 2016 r.
DO-Z3
...........................................................................
(miejscowość, data)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
(dane właściciela)

Wskazane

poniżej

OŚWIADCZENIE
dane
dotyczą

nieruchomości

zlokalizowanej

przy ul................................................................w.............................................................
(miejscowość).
Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością: zamieszkałą/w części zamieszkałą w
części niezamieszkałą1.
Oświadczam,

że

w

budynku

wielolokalowym

znajduje

się

..........................

lokali

mieszkalnych, w tym ................. lokali jest zamieszkałych, a ............... lokali mieszkalnych jest
niezamieszkałych zgodnie z załączoną tabelą.
Wykaz wszystkich lokali przeznaczonych i nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe:
Lokal
(nr lokalu mieszkalnego
/ lokalu użytkowego)
1

1 Niepotrzebne

Liczba gospodarstw
domowych
zamieszkująca w
lokalu mieszkalnym
2

Liczba osób
zamieszkująca w
lokalu mieszkalnym

UWAGI

3

4

skreślić
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