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

Data złożenia deklaracji
Dzień - Miesiąc - Rok 

1. 
 

Nr ewidencyjny deklaracji
nadany przez Urząd Gminy 

2. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
                                    (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 
Składający:               Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1. 
Termin składania:   W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych  lub do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 
Miejsce składania:  Urząd Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo 

DZIAŁ A - DANE OGÓLNE 
A.1. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI    Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo 

A.2. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   3. □ złożenie deklaracji po raz pierwszy                       4. □ korekta deklaracji                        
             (data powstania obowiązku  ___ ___ ___ )                          (data zaistnienia zmian  ___ ___ ___ ) 

   5. □ wygaśnięcie obowiązku (data wygaśnięcia obowiązku  ___ ___ ___ )  (należy wypełnić tylko dział A i E)
                                                                                                          
 

Przyczyna korekty deklaracji/ wygaśnięcia obowiązku.................................................................................................... 

A.3. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

6. □ Właściciel nieruchomości 1                          7. □ Współwłaściciel                  8. □ Użytkownik wieczysty   

9.  □ Zarządca nieruchomości wspólnej         10. □ Najemca, dzierżawca       11. □ Inny  

A.4. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY/PODMIOTU SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ  
A.4.1. Osoba fizyczna 
12.Nazwisko 13.Imię 

14.Imię ojca i matki 15.NIP/pesel 16.Kraj 17.Województwo 
 

18.Powiat 19.Kod pocztowy 20.Miejscowość 21.Gmina 

22.Ulica 23.Nr domu 24. Nr lokalu 25. Nr telefonu 

A.4.2. Dane identyfikacyjne współmałżonka, współwłaściciela lub współużytkownika  

26. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) □ WSPÓŁMAŁŻONEK, □ WSPÓŁWŁAŚCICIEL , □ WSPÓŁUŻYTKOWNIK  

27.Nazwisko 28.Imię 

29.Imię ojca i matki 30.NIP/pesel 31.Kraj 32.Województwo 
 

33.Powiat 34.Kod pocztowy 35.Miejscowość 36.Gmina 

37.Ulica 38.Nr domu 39.Nr lokalu 40. Nr telefonu 

 

1 Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność 
lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. , poz. 1892 ze zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.  



A.4.3. Osoby upoważnione do reprezentowania 2 

Imię i Nazwisko 41. 

Sposób reprezentacji 3 42. 

A.4.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres podany w poz. A.4. lub przy wypełnieniu A.4.3.

43. Kraj 44. Miejscowość, Kod pocztowy 

45. Ulica 46. Nr domu 47. Nr lokalu 
 

A.5. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 4 
Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ 48. zabudowa jednorodzinna – to jest budynek mieszkalny jednorodzinny bądź zespól takich budynków, wraz z 
przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi-rozliczana według zużycia 
wody;  Należy wypełnić dział B, dział C.1 oraz dział E  

□ 49. zabudowa wielorodzinna – to jest budynek mieszkalny zawierający więcej niż osiem lokali mieszkalnych bądź zespół 
takich budynków-rozliczana według zużycia wody;   Należy wypełnić dział B, dział C.1, dział E  

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

części użytkowana do celów użytkowych-rozliczana według zużycia wody; Należy wypełnić dział B, dział C.1, dział E  

□ 51. 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-rozliczana według ilości odebranych pojemników z odpadami; 
Należy wypełnić dział D oraz dział E

□ 52. nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkowa – jest to nieruchomość zabudowana domkiem letniskowymi lub inna 
nieruchomość, która jest  wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe -rozliczana według ryczałtu; Należy wypełnić 
dział B.1., dział C.2., oraz dział E. 

A.5.1. Adres nieruchomości, z której odbierane są odpady komunalne – jeśli jest inny niż w części A4  

53. Miejscowość, Kod pocztowy  54. Ulica 55 Nr. Domu 56. Nr lokalu 

DZIAŁ B -DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI DLA WSZYSTKICH TYPÓW NIERUCHOMOŚCI
WYMIENIONYCH W CZĘŚCI A5
B.1. OKRES ZAMIESZKANIA ( dotyczy nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe)  Należy podać nazwy m-cy  np. maj-sierpień.

57.  

B.2.  ŚREDNIOROCZNE  ZUŻYCIE  WODY  NA  NIERUCHOMOŚCI  (Podać  ilość  zużytej  wody  za  rok
poprzedni w m3).  

58. 

Ilość  wody  z  odczytu  podliczników  wykorzystanej  na  cele  pojenia  zwierząt,  produkcji  oraz  podlewania
ogrodów. Odliczona ilość m3 wody z podlicznika nie może przekroczyć wartości 5% średniorocznego zużycia
wody.

59. 

 
Średnioroczne zużycie wody po odliczeniu podlicznika (od wartości poz. 58 odjąć poz. 59)  

60. 
 
 
 
 

  

2 Należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument 
potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w 
oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł) . 

3Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 



                                                          

B.3. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW  
Deklaruję zbieranie odpadów w sposób:  
         61. Selektywny
        62. Deklaruję selektywne zbieranie popiołów (dotyczy tylko nieruchomości opalanych paliwem stałym)

        63.Deklaruję selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji (BIO-odpady) 

DZIAŁ C – OBLICZENIE OPŁAT
C.1. - OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW  KOMUNALNYCH- DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI  
ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny. 64. 

Ilość zużytej wody średniomiesięcznie (na podstawie zużycia wody za rok 
poprzedni -gdzie wartość z pozycji 60 należy podzielić przez 12 miesięcy) 

65. 

Opłata  jako iloczyn poz. 64 i 65 4   Kwota opłaty nie podlega zaokrągleniu. 66.         ________,______zł/miesiąc 
 

DZIAŁ C.2. - OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH- DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI 
REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWYCH 

Deklaruję zbieranie odpadów w sposób:  
        67. Selektywny                         68. BIO-odpady 
Roczna stawka ryczałtowa za gospodarowanie odpadami, jeśli odpady są zbierane w
sposób selektywny. 69.                       ________,_____zł/rok 

DZIAŁ E - OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH- DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA, 
KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Wielkość
pojemników

/worków

Opłata za odbieranie i zagospodarowanie odpadów,zbieranych w sposób selektywny Suma opłat 
Suma iloczynów 

(kolumna 70  x 72 )  

70.  Liczba pojemników/
worków odbierana 

miesięcznie

71.Częstotliwość odbioru
odpadów z nieruchomości

w miesiącu

72.  Stawka opłaty 

60 litrów
pojemnik

Według obowiązującego
harmonogramu

worek

120 litrów
pojemnik

worek

240 litrów

pojemnik

worek

360 litrów

pojemnik

worek

1100 litrów

pojemnik

worek

1500   litrów

pojemnik

worek

73. Opłata miesięczna5   _______________________ zł/miesiąc

4 W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, obowiązek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłatę należy uiszczać z góry do 15 dnia każdego miesiąca, w którym powstaje obowiązek.



DZIAŁ E- OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

74. Data ______________________   75. Czytelny podpis __________________________________________________________ 

                                                                                                         (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

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 ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 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  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana.  

Zgodnie  z  art.  6m  ust  4  w/w  ustawy,  właściciel  nieruchomości  nie  może  złożyć   deklaracji  zmniejszającej  wysokość
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest zmiana deklaracji w
związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia  bądź przedstawienie informacji lub korekty
faktur uzyskanych z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
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 uzasadnione szacunki. 

Zgodnie z art. 4  Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1781, z późn.
zm.)  Urząd  Gminy  Sztutowo  może  przetwarzać  dane  osobowe,  gdy  jest  to  niezbędne  dla  zrealizowania  uprawnienia  lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

DZIAŁ F. ADNOTACJE ORGANU

5 Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy za każdy miesiąc,  
w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. 


