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Podstawa prawna:
1) ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze
zmianami);
2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2017 r. poz. 201 ze zmianami);
3) ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016
r. poz. 250 ze zmianami);
4) uchwała nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku o podziale obszaru
Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
5) uchwała 109/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr
517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 o podziale obszaru Gminy-Miasto
Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów;
6) uchwała 105/VI2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
7) uchwała nr 104/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr
87/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych;
8) uchwała nr 103/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym;
9) uchwała 102/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
10) uchwała nr 101/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka;
11) uchwała nr 100/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
12) uchwała nr 99/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie dokonania
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki
tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik dla
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne;
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13) uchwała nr 98/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie dokonania
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki
tej opłaty;
14) uchwała nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych;
15) uchwała nr 50/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta
Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
OPIS POSTĘPOWANIA
WEJŚCIE: deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1. Przyjęcie przez pracownika odpowiedzialnego za dystrybucję korespondencji deklaracji
wpływającej za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Kancelarii ogólnej oraz zarejestrowanie
deklaracji.
2. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym dokumentu (deklaracji wraz z
ewentualnymi załącznikami – pełnomocnictwami, oświadczeniami) przez pracownika
wyznaczonego do realizacji. W przypadku braków w dokumentacji – podatnik wzywany jest do
uzupełnienia deklaracji lub dokumentów.
3. Wprowadzenie danych z deklaracji do modułu Odpady Komunalne.
4. Analiza danych zawartych w deklaracji i porównanie ich z dostępnymi bazami danych.
5. W przypadku rozbieżności między danymi zwartymi w deklaracji a bazami danych wymienionymi
wyżej, pracownik wyznaczony do realizacji, wzywa składającego deklarację do złożenia wyjaśnień,
oświadczenia, przedstawienia innych dokumentów wyjaśniających rozbieżności lub złożenia
korekty.
6. W przypadku niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych
następuje:
a) wezwanie w sprawie złożenia wyjaśnień przyczyn niezłożenia deklaracji (art. 274a ustawy
Ordynacja podatkowa) w ciągu 30 dni,
b) w przypadku braku reakcji na wezwanie pracownik wystawia postanowienie o wszczęciu
postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty w ciągu 14 dni,
c) zapoznanie z materiałami dowodowymi,
d) wydanie decyzji w termnie określonym w przepisach.
WYJŚCIE: informacje niezbędne do pobrania należnych opłat
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Załącznik: Elementy prawidłowo wypełnionej deklaracji:
Prawidłowy sposób wypełnienia formularza deklaracji DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zgodnie z poniższym opisem:
część A) dzień - miesiąc – rok,
część B) zaznaczona jedna z opcji
część C.1.) wypełnione pozycje 5-12,
część C.2.) wypełnione pozycje 13-19,
część C.3.) wypełnione, jeśli dane są inne niż wskazane w części C.2.,
część D) w pozycji 30 zaznaczona jedna z opcji,
część E) wypełnione pozycje 31-34:
- w przypadku zakreślenia opcji "będą zbierane i odbierane w sposób selektywny" w części D należy
wypełnić poz. 31,
- w przypadku zakreślenia opcji "nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny" w części D należy
wypełnić poz. 32,
- należy wypełnić poz. 33 i 34, dla obu ww. opcji
część F) dotyczy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne należy wypełnić pola dotyczące typu wybranego pojemnika, liczby pojemników (kol. a), liczby opróżnień w
miesiącu (kol. b), stawki za pojemnik w zależności od sposobu oddawania odpadów (kol. c lub d). W oparciu
o wypełnione pozycje od 67 do 74 należy wyliczyć miesięczną kwotę opłaty i wpisać ją w poz.75.
część G) wypełnić pozycję 76 wyliczoną jako suma opłaty z poz. 34 i/lub 75,
część H) składający deklarację może w tym miejscu podać powód złożenia korekty deklaracji, w przypadku
zaznaczenia opcji 2-4 w sekcji B,
część I) składający deklarację może w tym miejscu wyjaśnić powód odnoszący się do poz. 18 części C.2. "nie generuje odpadów komunalnych"
część J) zaznaczyć w przypadku reprezentowania właściciela poprzez pełnomocnika,
część K) wypełnione pola: miejscowość, data, czytelny podpis.
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