
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/78/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26 lipca 2016 r. 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

PESEL/REGON 

                                                               DO-1 
 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 

 
 
 

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 zamieszkałej 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 WŁAŚCIWY 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. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ1 

�    Właściciel nieruchomości                                                 � Użytkownik wieczysty                                                     � Najemca lub dzierżawca 

�    Współwłaściciel nieruchomości                                       � Zarządca nieruchomości wspólnej                               � Inny 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D1. CHARAKTER SKŁADAJĄCEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� osoba fizyczna                              � osoba prawna                           � jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

D2. PEŁNA NAZWA PODMIOTU (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu) 

 
 

D3. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA 
KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 
 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL 

 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE2 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

KOD POCZTOWY POCZTA NR DZIAŁKI 

 

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

2
 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 

           

Dzień- Miesiąc-Rok 
 

_____-_____-__________ 



 

 

E.1. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK 

      � TAK                                             � NIE 
 
Wielkość kompostownika:    …………  szerokość x   …………   długość x      …………  wysokość (w m

3
). 

 
Szacunkowa ilość odpadów gromadzonych w przydomowym kompostowniku w ciągu roku: ………………… (w kg). 

  

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej wskazanej w części E odpady komunalne: 

� BĘDĄ zbierane i oddawane selektywnie                                                   � NIE BĘDĄ zbierane i oddawane selektywnie 
 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

OGÓŁEM LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 
 

WIELKOŚĆ GOSPODARSTW 

DOMOWYCH
3 

na terenie nieruchomości,  

dla której składana jest deklaracja 

ILOŚĆ GOSPODARSTW 

DOMOWYCH
 

na terenie nieruchomości,  

dla której składana jest deklaracja 

wg ich wielkości 

STAWKA OPŁATY
4 

dla pojedynczego  

gospodarstwa domowego 

WYSOKOŚĆ OPŁATY 
Iloczyn II i III 

I II III IV 

1-OSOBOWE  
zł/1 gosp. dom. zł/miesiąc 

2-OSOBOWE  
zł/1 gosp. dom. zł/miesiąc 

3-OSOBOWE  
zł/1 gosp. dom. zł/miesiąc 

4-OSOBOWE   
zł/1 gosp. dom. zł/miesiąc 

5-OSOBOWE  
zł/1 gosp. dom. zł/miesiąc 

6-OSOBOWE I WIĘCEJ  
zł/1 gosp. dom. zł/miesiąc 

MIESIĘCZNY WYMIAR OPŁAT (suma wysokości opłat z kolumny IV): 
zł/miesiąc  

POUCZENIE 
W przypadku niewpłacenia w określonych w uchwale Rady Gminy Osiek terminach miesięcznego wymiaru opłat z poz. G 
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. 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 
CZYTELNY PODPIS 

  

I. ADNOTACJE ORGANU  
 

 

                                                           
3
 Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć jedną osobę fizyczną lub zespół osób fizycznych spokrewnionych lub niespokrewnionych, 

zamieszkujących lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny lub jego część, które utrzymują się dzięki rozporządzaniu 

dochodami uzyskiwanymi przez wszystkie lub niektóre osoby, tworzące gospodarstwo domowe 
4
 Stawki opłat określone zostały w uchwale Rady Gminy Osiek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 


