
 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
Druk DO-1  

Dzień – Miesiąc – Rok 
1.  

_____-_____-_________ 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 
Składający: Właściciel nieruchomości
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Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca/powstania odpadów 
komunalnych lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych zawartych w deklaracji.  
Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Miłoradz,  ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz.  
Deklarację można również złożyć z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej "ePUAP"  

DZIAŁ A - DANE OGÓLNE 

A.1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację  

2. Wójt Gminy Miłoradz,  

    ul. Żuławska 9, 82-200 Miłoradz  

A.2. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
 

3. □ pierwsza deklaracja (dotyczy opłaty od dnia _____ - _____-__________)  

Nowa deklaracja składana w przypadku:  

4. □ zmiany danych będących podstawową ustalenia wysokości opłaty  
(dotyczy zmiany opłaty od dnia ____ - _____-__            _) 
5. □ zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych  powstających na danej nieruchomości  dotyczy nieruchomości 

mieszanych oraz niezamieszkałych  

(dotyczy zmiany opłaty od dnia ____ - _____-_______) 
6. □ ustania obowiązku uiszczenia opłaty  
               NALEŻY DOŁĄCZYĆ  PISEMNNE  UZASADNIENIE  PRZYCZYN  USTANIA  OBOWIĄZKU  

               data ustania obowiązku opłaty(_____ - _____-__________)  

7. □ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian_____ - _____-__________)  
              NALEŻY  DOŁĄCZYĆ  PISEMNNE  UZASADNIENIE  PRZYCZYN  KOREKTY  

A.3. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Charakter prawny właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwe pole):  
8.   □ Osoba fizyczna  

9.   □ Osoba prawna                                
10. □ Inny (jaki):..............................................................         

Rodzaj podmiotu  

11. □ Właściciel nieruchomości                     12. □ Współwłaściciel                                      13. □ Użytkownik wieczysty   
14. □ Najemca, dzierżawca                             15. □ Wspólnota mieszkaniowa    
16. □ Zarządca nieruchomości wspólnej      17. □ Inny podmiot  władający nieruchomością (jaki?).........................  

A.4. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ/PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

A.4.1. Składający  

18. Nazwisko  19. Imię / Imiona 

20. PESEL 21. Data urodzenia  21. Imię ojca 22. Imię matki 

23. Ulica 24. Numer domu 25. Numer lokalu 

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta 

29. Województwo 30. Powiat 

31. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe) 32. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 

                                                 
1)
 Właściciel nierucho mości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytko wnikó w wieczystych oraz jednostki organizac yjne i osoby posiadające nieruc homości w zarządzie lub 

użytkowaniu , a także inne podmioty wład ające nieruchomością.  
2)
 Jeżeli  obowiązek skład ania deklaracji  może jednocześnie dotyczyć ki lku podmiotów spośród wskaz anych w pkt  1, obo wiąz any do złoż enia deklaracji  jest  podmiot  lub podmio ty  

faktycznie władając e nieruchomością. W takim przyp adku podmioty te, mo gą w drodze u mowy zawartej w formie pisemn ej, wskazać podmiot obo wiąz any do złożenia deklaracji .  
3)
 Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalo wym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właścic iela nieruchomości wspólnej oraz właściciela 

lokalu obciąż ają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkanio wą. 
 

4)
 Osoba, któ rej  służy spółdzielcz e prawo do lo kalu, lub osoba faktycznie z amieszkując a lokal n ależący do  spółdzielni  mieszkanio wej  nie jest o bo wiązan a do  wykonywania obowiązkó w 

właściciela nieruchomości, w zakresie skład ania d eklarac ji.
 



A.4.1.1 Dane identyfikacyjne (WSPÓŁMAŁŻONKA-należy wypełnić gdy przedmiot opodatkowania stanowi małżeńską 
wspólność ustawową/ WSPÓŁWŁAŚCICIELA)  

Rodzaj podmiotu  

33. □ Współmałżonek                       34. □ Współwłaściciel                                            35. □ Użytkownik wieczysty   
36. □ Najemca, dzierżawca              37. □ Inny podmiot  władający nieruchomością (jaki?)..................................  

38. Nazwisko  40. Imię / Imiona 

41. PESEL 42. Data urodzenia  43. Imię ojca 44. Imię matki 

45. Ulica 46. Numer domu 47. Numer lokalu 

48. Miejscowość 49. Kod pocztowy 50. Poczta 

51. Województwo 52. Powiat 

53. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe) 54. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 

A.4.2. Pozost ałe podmioty  

55. Nazwa pełna 56. Nazwa skrócona 

57. NIP 58. REGON 

59. Ulica 60. Nr domu 61. Numer lokalu 

62. Miejscowość 63. Kod pocztowy 64. Poczta 

65. Województwo 66. Powiat 

67. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe) 68. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 

A.4.2.1 Osoby upoważnione do reprezentowania 
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Imię/ Imiona i Nazwisko/ 
Nazwiska wspólników  69. 

Adres zamieszkania  70. 

Podstawa umocowania 71. 

Sposób reprezentacji
3
 72. 

A.4.2.2 ADRES DO KORENSPONDENCJI- jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości z A.4.  

73. Ulica 74. Numer domu 75. Numer lokalu 

76. Miejscowość 

77. Kod pocztowy 78. Poczta 

A.5. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE- jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości z A.4.
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79. Ulica 80. Numer domu 81. Numer lokalu 

82. Miejscowość 

83. Kod pocztowy 84. Poczta 

85. Numer/y działki/działek/obręb (wypełnić jeżeli nieruchomość nie ma urzędowo nadanego adresu)  

  

                                                 
2
 Należy wpis ać imię i nazwisko, ad res zamieszkania osoby upoważnionej oraz podstawę umoco wania tj. pełnomocnictwo, umo wa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy  dołączyć 

dokument potwierdzający p ełno mocnictwo.  W p rzypadku p ełnomocnictwa ogóln ego lub szczególnego p ełnomocnictwo po winno być u dzielone n a piśmie i złożone z niniejszą 
deklaracją w oryginale lub formie u wierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł) .  
3
 Należy wpisać czy p ełnomocnic y mogą działać samodzielnie, czy też posiadają p ełnomocnictwo łączne.  

4
 Dla każd ej nieruchomości należy wypełnić odrębną d eklarację.  



A.6. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
□ 86. nieruchomość zamieszkała  – jest to nieruchomość,  na której zamieszkują mieszkańcy; Należy wypełnić dział B i dział D  
□ 87. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy – jest to nieruchomość użytkowa (na przykład wykorzystywana do 

prowadzenia działalności gospodarczej) lub inna nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, a na której nie 
zamieszkują mieszkańcy; Należy wypełnić dział C i dział D  

□ 88. nieruchomość mieszana – to jest nieruchomość, która w części jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, a w części  

  do celów użytkowych , na której powstają odpady komunalne. Należy wypełnić dział C i dział D  

DZIAŁ B – OBLICZANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI-  
DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
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B.1 OBLICZENIE WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ  
 

87. 

DEKLARUJĘ GROMADZENIE ODPADÓW W SPOSÓB SELEKTYWNY:  91. □ tak  92. □ nie 

Nadto deklaruję selektywne zbieranie popiołów (dotyczy tylko nieruchomości 
opalanych paliwem stałym)  

□ tak  □ nie 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami- nieruchomość lokalowa 

zamieszkała przez 1 osobę [zł/miesiąc]  

Liczba 
nieruchomości 

danego typu 

Selektywny Nieselektywny 

 93.  
22 zł/mc 

94.  
32 zł/mc 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami- nieruchomość lokalowa 

zamieszkała przez 2 osoby [zł/miesiąc]  

 95. 

 
35 zł/mc 

96.  

 
51 zł/mc 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami- nieruchomość lokalowa 

zamieszkała przez 3 osoby i więcej [zł/ miesiąc]  

 97. 
 

45 zł/mc 

98. 
 

65 zł/mc 

Opłata
6
 (uwzględniająca sposób zbierania odpadów- odpowiednio do 

złożonej deklaracji w poz. 87) 

 99. 
__________zł/mc 

DZIAŁ C – NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE I NIERUCHOMOŚCI MIESZANE
7 

C.1 RODZAJ NIERUCHOMOŚCI  

Właściciel nieruchomości oraz adres  100. 

Rodzaj prowadzonej działalności (np. handel, usługi, oświata itp.)   

Powierzchnia użytkowa nieruchomości/lokalu w m
2 

(dotyczy lokali handlowych)  
 

Liczba zatrudnionych osób (dotyczy szkół, przedszkoli, obiektów użyteczności publicznej, 

zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych itp.).  

 

Liczba uczniów/dzieci  
(dotyczy szkół i przedszkoli)  

 

Liczba miejsc konsumpcyjnych  
(dotyczy lokali gastronomicznych)  

 

Liczba miejsc noclegowych  
(dotyczy hoteli, pensjonatów, campingów, pól namiotowych)  

 

  

                                                 
5 Dotyczy nieruchomości zamieszkałych. 
6 Opłatę wnosi się z dołu w okresach miesięcznych, w terminach do:15 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. 
7 Dotyczy nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych   



C.3 OBLICZENIE WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

DEKLARUJĘ GROMADZENIE ODPADÓW W SPOSÓB:  
□ selektywny; 
□  nieselektywny (odpady zmieszane)  
□ Nadto deklaruje selektywne zbieranie popiołów (dotyczy tylko nieruchomości opalanych paliwem stałym, w ilości nie 

większej niż 40% masy odpadów komunalnych zmieszanych) 

 
 
 

 
 
 

 
Wielkość pojemników 

Opłata za gospodarowanie odpadami, jeżeli 
są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny 

Opłata za gospodarowanie odpadami, 
jeżeli są zbierane i odbierane w sposób 

zmieszany 

 

SUMA OPŁAT 

Suma iloczynów 

(kolumna 40x41 + kolumna 42 
x43) 

Liczba pojemników 
odbieranych w 

miesiącu w zamian za 
uiszczoną opłatę 

(suma z 
poszczególnych kart) 

Stawka opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami, jeżeli odpady 
zbierane są i odbierane 

w sposób 
 selektywny 

Liczba pojemników 
odbieranych w 

miesiącu w zamian 
za uiszczoną opłatę 

(suma z 
poszczególnych kart) 

Stawka opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami, jeżeli 

odpady zbierane są i 
odbierane w sposób 

zamieszany 

110/120 litrów 107. 108.      22,14 zł 109. 110.      34,10 zł 111. 

240 litrów 112. 113.      43,90 zł 114. 115.      67,50 zł 116. 

1100 litrów 122. 123.      65,20 zł 124. 125.    100,30 zł 126. 

1500 litrów 127. 128.    179,20 zł 129. 130.    275,70 zł 131. 
Ina wielkość pojemnika > 
1500 litrów ( wpisać, jaka 
wielkość____) 

132. 

 

133.    241,90 zł 134. 135.    372,20 zł 136. 

Opłata miesięczna- obliczona, jako suma kart z poszczególnych nieruchomości/ lokali  137. 
_________zł 

DZIAŁ D - PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

138. Data  

 

139.  Imię i nazwisko/ Nazwa podmiotu  140. Czytelny podpis  
POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty albo 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta 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 lub 

określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpien ia zmiany.  
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się 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 dostępne dane, a w przypadku ich braku, 
uzasadnione szacunki. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1  pkt 2  Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 
101, poz. 926, z późn. zm.) Urząd Gminy Miłoradz może przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.  

DZIAŁ E – INFORMACJA  O  ZAŁĄCZNIKACH  

Liczba załączników  143. 

Rodzaj załącznika 144. 

DZIAŁ F – ADNOTACJE  ORGANU 

 


