
Załącznik Nr 1 do Uchwały XI/9/2020 

Rady Gminy Kluczewsko 

z dnia 07.02.2020 r. 

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

POLA WYPEŁNIĆ RĘCZNIE LUB KOMPUTEROWO, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2010 ze zm.). 

 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  

(w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej 

jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Kluczewsko. 

 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Kluczewsko 

adres: 29-120 Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 

 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Kluczewsko 

adres: 29-120 Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 
 

□ PIERWSZA DEKLARACJA 1        data powstania obowiązku ____-____-______ (dzień-miesiąc-rok) 

□ NOWA DEKLARACJA 2               data zaistnienia zmiany      ____-____-______ (dzień-miesiąc-rok) 

□ WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU 3   data zaistnienia zmiany      ____-____-______ (dzień-miesiąc-rok) 

□ KOREKTA DEKLARACJI 4    okres, którego dotyczy korekta ____-____-______ (dzień-miesiąc-rok) 

 

UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI LUB WYJAŚNIENIE PRZYCZYNY 

WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU 

 

 

B.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Rodzaj podmiotu: 

□ Właściciel nieruchomości                       □ Użytkownik                           □ Najemca, dzierżawca              

□ Współwłaściciel                                      □ Zarządca nieruchomości        □ Inny 

Rodzaj właściciela nieruchomości: 

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

Nazwa pełna  / Nazwisko, imię 

 

 

Pesel (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej) 

 

B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Numer domu  Numer lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

Numer telefonu 

 

Adres poczty elektronicznej 

 



C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ OPDADY KOMUNALNE 
Uwaga: właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości składa odrębną deklarację co do 

nieruchomości 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr porządkowy  nieruchomości / numer 

działki wg ewidencji gruntów, jeżeli nie 

został nadany numer porządkowy 
 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

 

D. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

D.1 Oświadczam, że jestem świadomy obowiązku zbierania  odpadów na terenie nieruchomości określonej w 

części C w sposób selektywny w podziale na pięć frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady 

biodegradowalne oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.  

D.2. Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji pochodzące z nieruchomości oznaczonej w części C 

będą wykorzystywane na własne potrzeby – kompostownik (zaznaczyć właściwe pole)  

1.  □ TAK, odpady BIO będą kompostowane we własnym zakresie 

     2.  □ NIE, odpady BIO nie będą kompostowane we własnym zakresie 

D.3.Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych 

 

……………………….. 
D.4 (Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość) 

 

 

x 
 

……………………………. zł 

D.5. (Obowiązująca stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi) 

 

= 

 

……………………………… zł 
D.6. (Iloczyn liczby osób z pola D.4 oraz 

stawki opłaty z pola D.5) 

 

D.7. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi……………………… zł   

(słownie złotych:………………………………………………………………………………………………......) 

E.   DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH 

POWSTAJĄ ODPADY  

E.1 Oświadczam, że jestem świadomy obowiązku zbierania  odpadów na terenie nieruchomości określonej w 

części C w sposób selektywny w podziale na pięć frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady 

biodegradowalne oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.  

E.2 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone są w pojemnikach lub workach o pojemności* □ 120 l,  □ 1100 l, □ KP7, □ inne 

…………….(*wpisać/zaznaczyć właściwe) 
Rodzaj pojemnika lub worka 

[1] 

Stawka opłaty w zł 
[2] 

Miesięczna liczba pojemników 

lub worków w szt. 
[3] 

Wysokość opłaty miesięcznej zł 
Iloczyn pól [2]x[3] 

    

    

    

RAZEM  

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi…………………………zł   

 

(słownie złotych: ……………………………………………………………..……….………………………….) 

F. DANE DOTYCZĄCE DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  

Oświadczam, że jestem świadomy obowiązku zbierania odpadów na terenie nieruchomości określonej w części 

C w sposób selektywny w podziale na pięć frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady 

biodegradowalne oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.   

Wysokość opłaty:                                                            

                                                                                    ………………………………………………….                                                                                                                        

                                                            (wysokość rocznej opłaty) 



G. SPIS ZAŁACZNIKÓW  (wypełnić jeśli są załączniki) 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………   

 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

  

      3. …………………………………………………………………………………………………….. 

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

………………………………….……………                                                                  …….…………………….                                              

  (miejscowość i data)                                                                                                              (czytelny podpis)   

I. UWAGI 

 

 

 

 

 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

Pouczenie: 

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010): 

- w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla 

wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze, 

- w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), z tym, że uprawnienia organów 

podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

3. W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż: 

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza12, 29-120 

Kluczewsko. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail:l.wasela@kluczewsko.gmina.pl 

- podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją usługi odbioru odpadów; 

- podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; - przekazane 

przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi odbioru odpadów, jednak 

nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia realizacji usługi odbioru odpadów. Okres przechowywania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć 

związek z realizacją niniejszej usługi; 

- przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym 

uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych; 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 

podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem; 



- w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Objaśnienia: 

1. 1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał 

wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość. Pierwszą 

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Należy również podać datę zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
3 Pole „wygaśnięcie obowiązku” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustania obowiązku uiszczania należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. wyprowadzka, 

wyjazd na okres dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy), wpisując jednocześnie w części A deklaracji stosowne 

uzasadnienie.  

4 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka 

pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.  

2. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała Rady Gminy Kluczewsko. 

3. Dział D.- dotyczy nieruchomości, na których stale lub czasowo zamieszkują mieszkańcy. Liczba osób 

zamieszkałych nie oznacza liczby osób zameldowanych, należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkującą daną 

nieruchomość. 

4. Dział E- dotyczy nieruchomości niezamieszkałych 

5. Dział F- dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku. 

6. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych jak również ryczałtową roczną stawkę opłaty od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie 

przez część roku określają odrębne uchwały Rady Kluczewsko 

7. Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na 

stronie internetowej   www.kluczewsko.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 


