
 
 
 
DO - 1 
 
DEKLARACJA O  WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁA ŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI  
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY 1) 

 
 

..................................................... 
1.Dzień- Miesiąc-Rok 

 
Podstawa prawna: 
 

ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 391) 

Składający: 
 

właściciel nieruchomości zamieszkałych 2)  

Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Miejsce składania: 
 

Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce  

Organ właściwy do 
przyj ęcia deklaracji: 

Burmistrz Głubczyc ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 

 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 (zaznaczyć właściwą kratk ę) 
                                   � pierwsza deklaracja  
 ................................  � zmiana danych  do pierwszej  deklaracji - Uzasadnienie zmiany deklaracji ............................. 
         dzień - miesiąc- rok          
                                                               ......................................................................................................................................................................................................................................... 
B. RODZAJ PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę  
     (zaznaczyć właściwą kratk ę) 
   � właściciel                                        �  współwłaściciel                                                    � najemca , dzierżawca  
     
   � użytkownik wieczysty                    �  zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej      � inny podmiot władający nieruchomością  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 
      (zaznaczyć właściwą kratk ę) 
� osoba fizyczna                         �  osoba prawna                                  � jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  
(wypełnia dział C1)                                   (wypełnia dział C2)                                         (wypełnia dział  C2) 
 

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę  
       ( osoba fizyczna)  
2.Imię  
 

 

3.Nazwisko  
 
 

4.Nazwisko rodowe  
 
 

5.Data urodzenia ( dzień- miesiąc- rok)   
 

6.PESEL  7. Adres e-mail  8.Nr telefonu  

C.2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę  
( osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) 

10. NIP 9. Nazwa pełna /Nazwisko i imię /imiona wspólników 
 
 
 

11. Adres e-mail  
 
13. Nr telefonu 12. Osoby uprawnione do reprezentowania : 

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

              nazwisko i imię                                                          funkcja  
 
 

..............................................................................   ............................................ 
              nazwisko i imię                                                          funkcja  

14. Sposób reprezentacji 3):  
 



 
C.3. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA 
 
15. Kraj 
 
 

16.Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 
 
 

19. Ulica 20. Nr domu   21. Nr lokalu 

 22. Miejscowość 
 
 

23. Kod pocztowy 24. Poczta 

C. 4. ADRES DO KORESPONDENCJI  
(jeśli jest inny, niż adres z C.3) 
25. Kraj 
 
 

26. Województwo 27. Powiat 

28.Gmina 
 
 

 9.Ulica 30. Nr domu   31. Nr lokalu 

32.Miejscowość 
 
 

 33.Kod pocztowy  34.Poczta 

C. 5. DANE NIERUCHOMOŚCI - NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY 4)  
 
35. Miejscowość  36. Ulica  37. Nr domu 

 
38. Nr lokalu  
 
 

D. OŚWIADCZAM, I Ż ODPADY Z NIERUCHOMO ŚCI BĘDĄ GROMADZONE    
W SPOSÓB:  
 

� selektywny 5)                                           �  zmieszany (nieselektywny)
 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
 

 
 

39.  .......................................... 
(ilość osób) 

Oświadczam ,że na terenie nieruchomości 
wskazanej w dziale C.5 zamieszkuje:  
 

 

Z czego:  
40. Ilość osób gromadzących odpady  

w sposób selektywny 
 

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

41. Ilość osób gromadzących odpady  
w sposób zmieszany (nieselektywny) 

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

Stawka opłaty na jednego mieszkańca za  
jeden  miesiąc. 

 
 

42.    ..........................................6) 

(jeżeli  zaznaczono sposób selektywny w dziale D) 

 
 

43. ............................................7) 

(jeżeli  zaznaczono sposób  zmieszany  w dziele  D) 
Wysokość miesięcznej  opłata za 
gospodarowanie odpadami.  

 
 

44. ...............................................zł/miesiąc 
(liczbę osób z pozycji 40 należy pomnożyć przez kwotę  

z pozycji  42) 

 
 

45. ...........................................zł/miesiąc 
(liczbę osób z pozycji 41  należy pomnożyć przez kwotę 

 z pozycji  43) 

Łączna wysokość  opłaty za gospodarowanie 
odpadami. 

 
 

46. .............................................................................................zł/miesiąc 
(należy dodać pozycję 44 z pozycją 45) 

F.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJE   
 

 Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności  za podanie danych niezgodnych  
z rzeczywistością. 

47. Imię 
 

48. Nazwisko 
 
 

49. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

50. Podpis  składającego  



 
POUCZENIE 

 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami  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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 599). 
  
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 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. W przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 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.  

G. ADNOTACJE ORGANU  

51. Data ( dzień- miesiąc-rok)  52. Podpis osoby przyjmującej deklarację  

 
Wyja śnienia:  
 
1) -  w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością; 
2)

 - właściciel, współwłaścicieli, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; 

3)
 – czynność prawna, z której wynika prawo do reprezentowania podmiotu (umowa, wybór, inne); 

4) 
- dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację; 

5)
 - selektywne gromadzenie odpadów tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i odpady  opakowaniowe wielomateriałowe, 

odpady komunalne ulegające biodegradacji (zielone i bioodpady), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane, zużyte opony,  w oddzielnych pojemnikach, workach lub oddawane w wyznaczone miejsca; 

6)
 - w przypadku wyboru metody selektywnego zbierania należy wybrać stawkę podstawową (niższą), którą określa odrębna uchwała Rady 

Miejskiej w Głubczycach;  
7)

 - w przypadku wyboru metody zmieszanego  zbierania należy wybrać stawkę podwyższona, którą określa odrębna uchwała Rady 
Miejskiej w Głubczycach;  


