
 

1. PESEL/NIP 

 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ........ ........ ........ ........   
2. Nr dokumentu 

 

 

 DO-1   

  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 1 

 
2. Rok       
 

   .........................    
  Podstawa  prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst  jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1439) 

 Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Termin  składania: 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych określonych 
w deklaracji . 

Organ: Wójt Gminy Dobryszyce 

 A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Nazwa i adres siedziby organu do którego należy złożyć deklarację: 

                              Urząd Gminy w Dobryszycach          

                                     ul. Wolności 8    

                                     97-505 Dobryszyce 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

        1. pierwsza deklaracja                - (data powstania obowiązku opłaty)   ........ - .......... - ......................... 
(dzień, miesiąc, rok) 

 

Nowa deklaracja składana w przypadku 

        2. zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty - (data zaistnienia zmian)   ........ - .......... - ......................... 
(dzień, miesiąc, rok) 

        3. ustania obowiązku uiszczenia opłaty                          - (data zaistnienia zmian)   ........ - .......... - ......................... 
(dzień, miesiąc, rok) 

        4. korekta deklaracji                                                        - (data zaistnienia zmian)   ........ - .......... - ......................... 
(dzień, miesiąc, rok) 

Należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn ustania obowiązku uiszczania opłaty, przyczyn korekty. 

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

 1. właściciel nieruchomości   2.współwłaściciel  3. najemca, dzierżawca  4.  użytkownik wieczysty  

  5. zarządca nieruchomości wspólnej 6. inny sposób władania nieruchomością  

 D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
                                                              

 D.1. Osoba fizyczna  
 6. Nazwisko 

 

 

 

 

7. Pierwsze imię, drugie imię 
 

 

 

 

8. Nazwisko rodowe 
 

 

 

 
9. Data urodzenia 
 

 

 

 

10. Imię ojca 
 

 

 

 

11. Imię matki 
 

 

 

  D.2. Pozostałe podmioty 

 12. Nazwisko(a) i Imię(ona) wspólników / Nazwa pełna 13. Nazwa skrócona 

14. NIP 

                                                 
1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/144/20 

Rady Gminy w Dobryszycach  

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 



  
 

 15. Osoby upoważnione do reprezentowania:2 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Sposób reprezentacji: 3………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

D.3. Dane nieruchomości – na której powstają odpady komunalne4 

 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta 

 

D.4. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3. 

 22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat 

25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu 

29. Miejscowość 30. Kod pocztowy 31. Poczta 

 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY 

E.1. Sposób zbierania odpadów komunalnych 

32. Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób5: 

 selektywny 

E.2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

33. Oświadczam, iż bioodpady będę gromadzić w przydomowym kompostowniku.  
 

 tak                                         nie 

 

E.3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w Dobryszycach w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 

wysokości tej opłaty 

34.  

 

zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3. 
35. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 34 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną 

w poz. 35) 

36. 

 

zł/miesiąc 

                                                 
2 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania  

tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego 
lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu 

z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł) . 

3 Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 
4 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

5 Sposób zbierania będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

właściwy organ w drodze decyzji naliczy podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



  
 

E.4. Kwota opłaty podlegająca zwolnieniu 

 37. Wysokość zwolnienia wynikająca z uchwały Rady Gminy w 

Dobryszycach  

 

38. Kwota zwolnienia (iloczyn pozycji 35 i 37) 

 

E.5. Łączna kwota opłaty 

  

Miesięczna kwota opłaty (różnica pomiędzy opłatą z pozycji 36 a kwotą zwolnienia 

z pozycji 38)  

39. 

 

 

zł/miesiąc 

 

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

40. Data 41. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

 

POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 36 lub poz. 39 lub wpłacenia jej 

w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 

z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1427). 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć do właściwego organu 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. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w zmienionej wysokości uiszcza za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie 

niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości 

co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 
 

OBJAŚNIENIA 

Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym jest numer PESEL lub NIP. 

Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. W przypadku osób prawnych należy podać NIP. 

 

Obowiązek złożenia deklaracji: 
 

Pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć 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 (art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach). 

 

Nowa deklaracja - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkałych w nieruchomości, zmiana ilości powstałych odpadów komunalnych, 

zmiana stawki, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny), właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

 

Ustanie obowiązku uiszczania opłaty - w przypadku zaprzestania powstawania odpadów, np. na skutek sprzedaży 

nieruchomości lub czasowego opuszczenia nieruchomości na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy, właściciel 

nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, załączając 

jednocześnie stosowne uzasadnienie. 
 

Deklaracja korygująca - właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej) 

w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej 

deklaracji wynikającej, np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek. 

   

 
 



  
 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, 

że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobryszyce reprezentowana przez Wójta Gminy 

Dobryszyce  
Kontakt z Administratorem: 97-505 Dobryszyce ul. Wolności 8 
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Magdalena Kuszmider . 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych u Administratora e-mail: kontakt@iszd.pl, magdalena@kuszmider.com.pl 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu : 
a) odbioru odpadów komunalnych 
b) naliczania i wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 yst. 1 lit c i e 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), tj. jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi, w związku z przepisami: 

 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. 

poz.1439).  

 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz.1325) dane nie będą 

udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa lub umów powierzenia 

zawartych na podstawie przepisów prawa. 
3) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jeśli jest niezgodne z przepisami prawa  

 przenoszenia danych, 

 prawo do usunięcia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, 
4 ) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi archiwizacji 

dokumentów. 

mailto:kontakt@iszd.pl
mailto:magdalena@kuszmider.com.pl

