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DO-1   ZaZałącznik nr 1 do Uchwały 

 RRady Gminy i Miasta  Odolanów Nr ……… 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,  poz.888 ze zm.), 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli (zgodnie z definicją ustawy j.w.) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy i Miasta Odolanów.  

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI ORAZ ORGAN WŁAŚCIWY 
 1.                                                                                                  Urząd Gminy i Miasta Odolanów 

 63-430 Odolanów, Rynek 11 

Organ: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów 

63-430 Odolanów, Rynek 11 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
       

 2. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 1. Pierwsza deklaracja                                   2. Zmiana deklaracji        
 

 

 3. korekta deklaracji  

– data zaistnienia zmian 

( miesiąc – rok) |__|__|-|__|__|__|__| 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 

       * - dotyczy składającego deklarację  będącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną 
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  
  3. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć znakiem  x  właściwy kwadrat) 

 

  1. osoba fizyczna               2. osoba  prawna                3. jednostka organizacyjna  nie posiadająca osobowości prawnej       
4.  Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć znakiem  x  właściwy kwadrat) 

 1. właściciel         

 2. współwłaściciel  

 

  3. użytkownik wieczysty 

  4. współużytkownik wieczysty 

 5. posiadacz  samoistny                           7. Inny podmiot władający 

nieruchomością, wskazać jaki  

 6. posiadacz  zależny  (np. dzierżawca, lokator)                                    
 

 5. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, */  Nazwa pełna ** 
 
 
 

 6. Imię ojca, imię matki*/ Nazwa skrócona** 7. Numer KRS ** 
 

 

8. Numer PESEL* 

 

                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

9. Identyfikator NIP ** 

 

                           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

 10. Kraj 
 

11. Województwo 12. Powiat 

 

 

 13. Gmina 

 

14. Ulica 15. Numer domu  

 

|__|__|__| 

16. Numer lokalu 

 

|__|__| 
 17. Miejscowość 

 

18. Kod pocztowy 

             

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

19. Poczta 

                          

 

C.3. ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełnić gdy jest inny niż wykazany w części C.2) 

 20. Kraj 

 

 

21. Województwo 22. Powiat 

 

23. Gmina 24. Ulica 25. Numer domu  

 

        |__|__|__| 

26. Numer lokalu 

 

         |__|__| 
27. Miejscowość 

 

28. Kod pocztowy 

             

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

29. Poczta 

 

C.4. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (dla każdej nieruchomości  należy 

wypełnić deklarację osobno) 

 30. Miejscowość 

 

31. Kod pocztowy 

 

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

32. Poczta 

 

 

 33. Ulica 

 

34. Numer domu 

 

|__|__|__| 

35.  Numer lokalu 

 

|__|__| 
 36. Numer ewidencyjny działek, na której powstają odpady komunalne (w przypadku braku nr domu i lokalu) 
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 37. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 2. Niezamieszkała (w tym rodzinne ogrody działkowe)  

 3. Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają 

odpady komunalne 

Na której znajduje się domek letniskowy albo inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

D. Oświadczenie o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów 
                                                                     
38. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

                                                                              

 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –  

                                                                                       dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

O 

B 

J 

A 

Ś 

N 

I 

E 

N 

I 

A 

Stawka opłaty określona w odrębnej Uchwale Rady Gminy i Miasta 

Odolanów w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 

39. 

         |__|__| zł/osobę 

 

 
 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C4 

40. 

|__|__|__| 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz.39 należy pomnożyć przez 

liczbę osób wskazaną w poz.40) 

41. 

               |__|__|__| zł/miesiąc 

Kwota przysługującego zwolnienia (zwolnienie z części opłaty 

przysługuje nieruchomościom jednorodzinnym po oświadczeniu 

posiadania kompostownika przydomowego 

42. |__|__|__| 
 

Wysokość opłaty po zwolnieniach 

 

43.                |__|__|__| zł/miesiąc 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁAT –  

                                dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstałymi na nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów. 

 

I. Wielkości pojemników/ 

worków na odpady  

II. Stawka opłaty za 

pojemnik/worek: 

   

 

III Liczba 

pojemników/work

ów 

IV. Wysokość 

miesięcznej opłaty: 

Iloczyn II x III  

pojemnik 60 l                

   

  

pojemnik 120 l       

  

  

pojemnik 240 l       
  

pojemnik 660 l       
  

pojemnik 1100 l     
  

pojemnik  5 000 l
 

      

  

  

pojemnik 7 000 l       
  

pojemnik 10 000 l      
  

worek 80 l  
  

worek 120 l  
  

Wysokość miesięcznej opłaty (suma kwot z 

kolumny IV 

44 .                     |__|__|__| zł/miesiąc 
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G. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość  na której zamieszkują mieszkańcy (dział E) 

oraz w części na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział F) 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 

 (sum kwot:  poz.43 +44poz. ) 

45. 

 

                                                                                                                                         

|__|__|__|__| zł 

H. Opłata dotycząca nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe albo innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Ryczałtowa roczna stawka od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

46. 

Liczba domków letniskowych albo innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

47. 

Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

(stanowi iloczyn zryczałtowanej stawki opłaty oraz liczby domków 

letniskowych lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe) 

48. 

I. OŚWIADCZENIE  I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  
 
 

 

 49. Imię i Nazwisko 

 

 

 

50. Podpis (pieczęć) podatnika/ osoby reprezentującej podatnika 

51. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 

52. Telefon/FAX/Adres e-mail (dane dobrowolne) 

 

53. Osoba odpowiedzialna za sporządzanie deklaracji ( Nazwisko i imię) 

 

 

 

 

POUCZENIE: 
 

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 2020 r., poz.1427 ze zm.). 
 

 
 

J. ADNOTACJE ORGANU  

 54. Uwagi organu  
 

 

 

 

 

 
55. Kwota do przypisu 56. Kwota do odpisu 

 57. Identyfikator przyjmującego formularz 58. Data i podpis przyjmującego formularz 

 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE. L.2016. 

119.1 dalej jako RODO) z dnia 04.05.2016 informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów z siedzibą w ul. 

Rynek 11, 63-430 Odolanów zwany dalej: "Administratorem”.  

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów jest Mateusz Feckowicz, tel. kontaktowy 

62 62 00 869 lub przez email: Mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 
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administratorze (art. 6 ust 1 lit.c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w 

interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e 

RODO i art. 9 ust 2 lit. g) tj. w związku z realizacją obowiązków wynikających z następujących aktów 

prawnych: ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 

sierpnia Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji - w celach kontaktowych wynikających z realizacji w/w obowiązków. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane nie będą  przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 

celów, do których dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w zakresie danych zebranych na 

podstawie zgody - do czasu jej cofnięcia. 

7. Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: 

− obsługa prawna; 

− obsługa informatyczna systemów. 

8. Zgodnie z RODO przysługuje Pani /Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych osobowych, żądania przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane 

osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane 

dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 

 

OBJAŚNIENIA 

 

1. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest 

złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości. 

 

2. W przypadku nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy a w części niezamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  (niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele np. działalność 

gospodarczą) – należy wypełnić zarówno część E jak i F. 

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie: 

 a)14 dni od dnia zamieszkania na danej  nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

b) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, 

c) w przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia nastąpienia tego zdarzenia. 

 

W części B poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu należy określić okoliczności powodujące obowiązek 

złożenia deklaracji.  

W części C1 składający określa formę władania nieruchomością, poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu.  

W pozycji 37 – należy wybrać jedną z czterech możliwości. 

W części D  należy zaznaczyć tylko jeden kwadrat. 

W części E znajduje się wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tym, dotyczy opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. W pozycji 

40 należy podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. W pozycji 39 należy wpisać miesięczną 

stawkę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną odrębną uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów. 

W pozycji 41 należy podać kwotę opłaty będącą iloczynem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz miesięcznej stawki opłaty. W pozycji 42 należy wpisać kwotę przysługującego zwolnienia tylko w 

przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim wszystkich 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

W pozycji 43 należy wpisać wysokość opłaty pomniejszoną o przysługujące zwolnienie.  
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W części F należy podać ilości wszystkich pojemników i worków, w których gromadzone są odpady komunalne 

i pomnożyć przez stawkę opłaty za pojemnik/worek zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy i Miasta 

Odolanów.  

W części H należy podać ryczałtową roczną opłatę za zagospodarowanie odpadów z terenów rekreacyjno – 

wypoczynkowych wykorzystywanych przez część roku, określoną w odrębnej uchwale Rady Gminy i Miasta 

Odolanów. Opłatę należy wyliczyć mnożąc roczną stawkę od domku letniskowego albo innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe określoną w odrębnej uchwale Rady Gminy i Miasta 

Odolanów przez liczbę domków letniskowych na nieruchomości albo innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

W części I należy podać imię i nazwisko właściciela nieruchomości składającego deklarację lub imię i nazwisko 

jego przedstawiciela oraz datę wypełnienia deklaracji.  Podpis składany w pozycji 50, stanowi jednocześnie 

potwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem i pouczeniem, które znajduje się w części I. 

Część J wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji. 
 

 


