
 
 
 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/78/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26 lipca 2016 r. 

 1Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania. W przypadku 
pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w 
oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM 
 

PESEL/REGON 

                                      DO-2 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ CZĘŚCI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
 

 
 

           

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz.  250). 

SKŁADAJĄCY: 
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

TERMIN SKŁADANIA 
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 
  MIEJSCE SKŁADANIA:  Urząd Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek. 

A. ORGAN WŁASCIWY DO PRZYJMOWANIA DEKLARACJI 
Wójt Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek 

  

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

pierwsza deklaracja          zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji lub jej aktualizacja od dnia  
__________________________ 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nieruchomość jest niezamieszkała: 
 

w całości 

w części 

Rodzaj podmiotu: 

Właściciel nieruchomości Użytkownik wieczysty 

Zarządca nieruchomości wspólnej Najemca lub dzierżawca 

Współwłaściciel nieruchomości Inny 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
NAZWA SKRÓCONA 
 

NAZWISKO(A) I IMIĘ (IMIONA) /NAZWA PEŁNA 
 

NR KRS/NIP 
 

KLASA PKD 

NR TELEFONU 
 

ADRES E-MAIL 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA1: 
 

 

 PODSTAWA UMOCOWANIA 

  

D1. ADRES DO KORESPONDENCJI 
KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 
 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
MIEJSCOWOŚĆ 
 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

KOD POCZTOWY POCZTA NR DZIAŁKI 

 

Dzień- Miesiąc-Rok 
_____-_____-__________ 



2W przypadku gdy właściciel nieruchomości zamieszkuje i prowadzi działalność gospodarczą pod tym samym adresem dodatkowo wypełnia 
również deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych. 

 

E.1. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W KOMPOSTOWNIK 

 TAK 
 

 NIE 
Wielkość kompostownika:    …………  szerokość   x   …………   długość   x      …………  wysokość (w m3).
Szacunkowa ilość odpadów gromadzonych w przydomowym kompostowniku w ciągu roku: ………………… (w kg).  

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej wskazanej w części E odpady komunalne: 

 BĘDĄ zbierane i oddawane selektywnie                                   NIE BĘDĄ zbierane i oddawane selektywnie 

 Prowadzę następujący rodzaj działalności: 

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. w ramach której, średnio na dzień: 

1. w placówce oświatowej uczy się uczniów ………………………… 

2. w budynku użyteczności publicznej jest zatrudnionych pracowników ……………………… 

3. jest usytuowanych …………………………. lokali handlowych, o łącznej powierzchni użytkowej ……………………m2 

4. lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych ………………………… 

5. w zakładzie rzemieślniczym , usługowym, produkcyjnym jest zatrudnionych ……………………… 

6. w domu opieki, hotelu, pensjonacie oraz innej nieruchomości o podobnej funkcji (np. agroturystyka) znajduje się łóżek ………… 

7. liczba kwater. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Wielkość 
pojemnika 

Przeznaczenie pojemnika 
Liczba pojemników 
deklarowanych do 

odbioru miesięcznie [szt.] 
Miesięczna stawka 

opłaty [zł] 
Miesięczna kwota 

opłaty  
[zł] 

 I II III IV 

BIO    

SUROWCE    120 l 

ZMIESZANE    

BIO    

SUROWCE    
240 l 

ZMIESZANE    

BIO    

SUROWCE    1100 l 

ZMIESZANE    

BIO    

SUROWCE    KONTENER 
TYPU KP-7 

ZMIESZANE    

MIESIĘCZNY WYMIAR  OPŁAT2(suma wysokości opłat z kolumny IV):  
 

POUCZENIE 
W przypadku niewpłacenia w określonych w uchwale Rady Gminy Osiek terminach miesięcznego wymiaru opłat z poz. F lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.). 
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, 
biorą pod uwagę uzasadnione szacunki, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ 

  

H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 


